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Basisschool De Kraanvogel
reist om de wereld

Overname van advertenties/berichten is verboden

rectietaken gewijd. "De Kraanvogel" kreeg in 1999 de eerste allochtone leerling. Tot nu toe
schommelt het aantal tussen de
tien en de twintig. "Aanpassingen
geeft het eigenlijk niet. De meeste
van deze kinderen hebben, alvorens ze op onze school komen, in
Nederland al in een opvangcentrum gezeten. Dus spreken ze al
een beetje Nederlands. Daarnaast
hebben we een programma inge
voerd om de kinderen nog beter
onze taal te leren spreken en

schrijven. Communiceren met de
ouders gaat wat moeilijker. Het
merendeel van de ouders spreekt
geen Nederlands en vindt het
daardoor moeilijk een gesprek aan
te knopen", zo zegt Wim Gudde
die nog even aanstipt dat binnen
het onderwijspakket van "De
Kraanvogel" ruimte is gecreëerd
om de allochtoonse kinderen te Ie
ren zwemmen. Zo waren deze jongens en meisjes de afgelopen zomer graag geziene "gasten" in het
zwembad "In de Dennen".

van liet Oosten
23 t/m 30
Leerlingen die rondlopen met Omstreken" is eigenlijk uit "areen T-shirt, waarop de tekst moede" geboren, zo legt dhr. Gudstaat afgedrukt "De Kraanvogel de uit. De "armoede" had namelijk
reist om de wereld", geeft aan te maken met een tekort aan leerdat er wat bijzonders met de " lingen. Oorspronkelijk waren er
school aan de hand is. Dat dicht bij elkaar twee scholen, de
klopt ook wel, want gedurende Antoniusschool in de Kranenburg
het lopende schooljaar wordt, en de openbare school in het Medmiddels allerhand activiteiten, ler, een paar kilometer verderop
de aandacht gevestigd op het richting Ruurlo. De school in de
feit dat de "Stichting Samen- Kranenburg liep geleidelijk aan
werkingsschool Kranenburg en leeg. Had namelijk alles te maken
Omstreken" 25 jaar bestaat. Ge- met de bouw van de katholieke
durende 15 jaar houdt het be- school "De Vordering" in het censtuur school " De Kraanvogel" trum van Vorden. De openbare
school in het Medler moest in
in stand.
1977 vanwege de terugloop van
De eerste activiteit, het oplaten leerlingen definitief worden geslovan ballonnen is reeds achter de ten. Intussen hadden al een aantal
rug. In oktober staat de volgende mensen de koppen bij elkaar ge
gebeurtenis op het programma, te stoken en concludeerden, "willen
weten de Olympische Spelen met we in de Kranenburg een school in
alles d'erop en d'eran!. Begin vol- stand houden, dan moeten we sagend jaar staan de activiteiten in menwerken. Dat hield in dat, toen
het teken van het brengen van een de Antoniusschool op 31 juli 1977
stopte, een dag later, op l augustus
stukje cultuur uit tal van landen.
Dhr. Wim Gudde, directeur van 1977 de "Samenwerkingsschool
"De Kraanvogel", wil niet al te veel Kranenburg" het levenslicht zag.
in details treden. "We hebben wat Bij de start telde de school 50 leerverrassingselementen ingebouwd lingen. Hoewel een openbare
en dan moet je op voorhand niet school, bleef het in de volksmond
alles vertellen", zo zegt hij la- heel lang "de katholieke school
chend. Ook ouders en grootouders Kranenburg! Inmiddels waren er
worden bij bepaalde "vieringen" plannen beraamd om een nieuwe
betrokken. De "Stichting Samen- school te bouwen. Dat resulteerde
werkingsschool Kranenburg en in 1986 in de ingebruikneming
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van de school "De Kraanvogel" aan
de Eikenlaan. Toen de huidige directeur dhr. Wim Gudde op l januari 1988 in dienst trad waren er
37 leerlingen. Daarna kreeg de
school, qua leerlingenaantal; duidelijk de wind in de zeilen. Mede
doordat ook in 1989 de Prinses Julianaschool in de Wildenborch
werd gesloten, ging het aantal
leerlingen al snel richting de honderd. Thans telt "De Kraanvogel"
120 leerlingen, waarbij inbegrepen zestien leerlingen afkomstig
uit het asielzoekerscentrum in de
Kranenburg. In de loop der jaren is
het "voedingsgebied", zoals Gudde
dat uitdrukt, met scholieren uit
de buurtschappen Linde, Kranenburg, Medler, Wildenborch, een
sttjkje Ruurlo, Hengelo en zelfs
Vorden, groter geworden. De
school kent zes groepen en heeft
11 leerkrachten. Wanneer de allochtonen, die naar verwachting
eind 2002 uit Vorden zullen vertrekken en de tendens dat overal
in den lande het aantal leerlingen
terugloopt, verwacht Wim Gudde
dat "De Kraanvogel" over een paar
jaar uitkomt op zo'n 80 leerlingen.
Overigens is directeur dhr. Wim
Gudde maar wat trots op zijn
school " De Kraanvogel". Dat
steekt hij dan ook niet onder stoelen of banken, hoewel hij tijdens
ons gesprek zijn woorden in "bescheidenheid" formuleert. Zegt
hij: "Wij besteden op school veel
aandacht aan zorg. Aan bijvoorbeeld kinderen die wat extra bege
leiding nodig hebben. Wij willen
konsekwent kleine groepen leerlingen ( ca.20). Belangrijk is dat we
in de randvoorzieningen heel zuinig zijn door bijvoorbeeld uren die
we hebben voor extra taken, over
te hevelen naar extra begeleiding.
Daar komt bij dat de leerkrachten
hun hart op de goeie plaats hebben zitten. Iedereen voelt zich ge
roepen er wat van te maken. Elke
leerkracht stopt er een deel van
zijn "eigen uren" in en dat doen ze
met liefde voor het vak", aldus
Gudde die erop wijst dat het ziektepercentage bij de leerkrachten
slechts l procent bedraagt! Zelf
geeft hij drie dagen per week les.
De overige dagen worden aan di-

ma. t/m v r.:
14.00-22.00 u.
/a. en /.o.:
11.00-18.00 u.

www.iaarbeursoosten.nl

Weekenddiensten
ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER l l 2

Hervormde kerk Vorden
Zondag 23 september 10.00 uur, ds. H. Westerink.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 23 september 10.00 uur ds. A. Hagoort, startzondag.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 23 september 10.00 en 19.00 uur, ds. D. Westerneng, H. Avondmaal.
R.K. kerk Vorden
Zondag 23 september 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Cantemus
Domino.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 22 september 17.00 uur Eucharistie.
Zondag 23 september 10.00 uur Eucharistie.
Weekendwacht pastores
23-24 september pastor H. Agterhoek, Doetinchem, tel. 0314 - 390076.
Weekenddienst huisartsen
22-23 september:dhr. Dagevos, het Vaarwerk l, Vorden, tel.: 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er zaterdag en zondag spreekuur
van 9.30 -10.00 uur en van 17.00 -17.30 uur. U kunt dan bellen (zonder
afspraak) komen of een dringende visite aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wachten,
gaarne altijd éérst bellen voor overleg.
Apotheek
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00-12.30 uur en van
13.30-18.00 uur. Aansluitend aan het spreekuur van de huisarts op
zaterdag is er iemand aanwezig in de apotheek van 9.30-11.00 uur en
17.00-18.00 uur. Buiten de genoemde tijden is de dienstdoende
apotheek van 21-28 september apotheek de Brink, de Brink 112,
Zutphen, telefoon (0575) 52 61 11.
Tandarts
22-23 september JJ. de Kruif, Vorden, tel. (0575) 55 33 72. Spreekuur
voor spoedeisende gevallen zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur.

Weekenddiensten Contactjes
Streekziekenbuis Het Spittaal, Qpyerhoekseweg 8, tel. (0575)
59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15,00-15.45 en 18-4519.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen 15X10-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks 11.00-^11.30 uur (na overleg).
Kraamafdelmg 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur.
PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-, zaterdagen zondagmiddag van 15.00-15.45 uur.
Brandweerll2, b.g.g. tel. (055) 50 53 322.
Politie te). (0900) 88 44 (dag en nacht). Alarmnummer 112,
De openingstijden van het politiebureau team Vorden zijn
maandag t|ni vrijdag van 09,00 tot 13.00 uur. Indien het
bureau gesloten is. kan men zich wenden tot de politie te
Lochem, Larenseweg 30, 7241 CN Lochem, tel. (0900) 88 44,
fax (0573) 29 92 98.
Ambulance 112, b.g.g. (0570) 6.3 32 22
Verloskundige Ria Haggeman-Withaar, tel. (0575) 44 27 72.
Dierenarts tel. 55 12 77 (men wordt doorgeschakeld).
Woningcorporatie De Stiepel, Dr Grashuisstraat 8, 7021
CL Zelhem. Het kantoor is geopend op werkdagen van 08.00
tot 16.30 uur, Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van maandag tot en met vrijdag telefoon (0314)
62 61 40. Vóór overige zaken: (0314) 62 61 26. Internet:
www.dcstiepel.nl - E-mail: info@destiepel.nl
ZorgGroep Oost-Gelderland Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer (0900) 88 06 (22 ct/min).
NTN Thuiszorg en Kraamzorg Bureau voor thuisverpleging
24 uur per dag, tel. (0575) 51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 53 10 53.
Pedicure L Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15; mevr. Kamphorst
tel. (0575) 55 34 72; mevr. Mokkink-Kasteel. tel. (0575) 55 69
08; Ina Weustman tel. (0575) 52.72 46; mevr. Wentink. tel. 55
24 92; Y. Roelofs (0575) 44 19 42.
Diëtiste/natuurgeiieeskujudigeT. Tolkamp Eikenlaan 20a.
Behandeling op afspraak tel. 55 67 67.
Gehandicapten Platform Vorden Infonummer 55 33 48.
Maatschappelijk werk Zutphenscwcg l c, Vorden, tel. (0575)
55 21 29. spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.
Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.
Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon (0575) 55 12 56.
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a. tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Eppiuk/Ruiterkamp uitvaartverzorging
Dag en nacht bereikbaar. Tel. (0575) 45 20 20.
Openbare bibliotheek Vorden Geopend dinsdag 14.0020.30 uur, woensdag 14.00-17.30 uur, donderdag 14.00-1730
uur, vrijdag 14.00-20.30 uur. zaterdag 10.00-12.00 uur.
VW-kantoor Kerkstraat l tel. 55 32 22, Geopend maandag
t/m vrijdag van 09.30-17.30 uur; zaterdag van 9.30-15.00 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergeu' te Zutphen maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur.
Tel, 0575-520934. Info dierenbescherming tel. (0575) 55 66
68. Landelijk klachtennummer dierenmishandeling (0900) 20
21 210. Dierenambulance tel. (0900) 99 91 999.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp' Tel. (0575) 54 33 66.
Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur. Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel; (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.0011.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV) Nieuwstad 32,
tel. 553405.
Personenalarmering info/aanvraag bij de SWOV.
Maaltijdverzorging info/aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-10.00
uur, tel, 55 34 05.
BOS (Bezoek Oppas Service voor Dementerende Ouderen en voor
chronisch zieken) info/aanvraag bij de SWOV, tel. 55 34 05.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening info/aanvraag bij de SWOV,
tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Informatie bij de SWOV. Aanmelden een
dag van tevoren bij de balie van de Stichting Ouderenzorg Vorden/
Ruürlo, tel. 55 73 00 of bij de SWOV tel. 55 34 05.
Hobbyenop maandag-, woensdag- en donderdag van 9.00-12.00
uur in hobbyruimte van het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6.
Info/aanmelden via de SWOV, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.Q.) Gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen. Informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homoseksuele mannen en jongens, biseksuele mannen en lesbische vrouwen. Info: voormannen Borculoseweg 40, Ruürlo, tel: (0573) 45 23 75 (Wim); voor vrouwen
(0315) 68 32 49 (Rie-Anne).
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.
Oefentherapeut Cesar M. Stcringa, Overweg 16. behandelingop afspraak, tel. (0575) 55 57 63.
Humanitas 'steun bij verliesverwerking'
Informatie en aanmelding: coördinator mevr. H. ten Hoopen.
tel. (0575) 46 13 32 (zo mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur).
VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP VAN:
POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER telefoon 112
POLITIE VORDEN: (0900) 88 44

zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen, géén handelaren.
Minimumprijs f 11,- (€5,-) voor vier
gezette regels; elke regel meer f1,(€0,45). Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen f5,- (€2,27) extra. Tarieven gelden bij contante betaling; als
een rekening gezonden dient te worden, wordt hiervoor f5,- (€2,27) administratiekosten in rekening gebracht.
Anonieme of dubieuze opgaven worden
niet geplaatst. Telefonisch opgegeven
Contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst, de geplaatste advertentie dient wel verrekend te worden. Schriftelijke opgaven worden bij
foutieve plaatsing wel gratis herplaatst.

• In de laatste week van september beginnen in 'Reurles
Huus' twee creatieve cursussen voor volwassenen (tekenen en schilderen, werken
met klei en was) en een tekenkring voor kinderen. Informatie en aanmelding: op
vrijdagmorgen in het Huus en
bij het secretariaat van de
KunstKring Ruürlo (45 20 75).

• Op zaterdagavond 22
september geeft het oudEngelse koor 'Canticum Anglicum' een uitvoering in de
Hervormde Kerk aan de
Dorpsstraat in Ruürlo. Aanvang: 20.00 uur. Toegangsprijs: f 17,50.
Informatie: KunstKring Ruürlo, (0573) 45 20 75.

• Swingnight met hits uit de
70's, 80's + 90's op zat. 22
sept. in Lichten voorde,
zaal "de Koppelpaarden"
Aanv. 21.30 u.; entree f 10,00.
• Gevraagd: zelfst. hulp in
de huishouding voor 2x
ochtend/middag per maand.
Tel. 55 62 11, na 19.00 uur.

• De Stichting Veiling Com- • Te koop aangeboden: tourcaravan f 250,00. Tel. (0575)
missie Vorden vraagt: goede46 12 92.
ren voor de te houden veiling,
pleinmarkt en boekenbeurs. U
• Te koop: 1/2 hectare snijkunt deze doorgeven op de
mais. Tel: (0575) 55 24 12.
volgende tel.nummers (0575)
55 14 86 / 55 19 61 / 55 30 81
• Laatste ronde! Restanten
en 55 16 73.
opruiming nu halve prijzen!!
• Wilt u oud ijzer kwijt? Bel Wereldwinkel Vorden.
dan: F. Peppelinkhausen, tel.
55 29 16.

• Te koop: 2 heet. maïs. Tel.
55 29 05.

• Te koop: leren bankstel 2 +
3 zits, kl. d.blauw. "Als nieuw",
3 jaar oud. Tel. (0575) 44 13 26.

Vraag naar
de vele

• Te koop: ponywagen met
toebehoren, shetland tuig,
antieke grenen secrétaire
• Slanker en fitter het najaar i.z.g.st., 2 x 2 zitsbank mooie
in? Wat is het geheim? Vraag
stof, antieke grenen linnenvrijblijvend info op werkdagen
kast i.z.g.st. Tel. (0575) 55 43
(van 9.00 tot 13.00 uur) A.
54.
Eijsink, tel. (0575) 57 21 27.
• Wist u dat? CDA Vorden
• Heeft u last van wespen,
pleit voor het versterken van
mieren of ander ongedierte?
de economie in het landelijk
Bel dan OBS Vorden voor een
gebied, waarbij de landbouw
snelle bestrijding. Tel. (0575)
een zeer prominente plaats in55 32 83, b.g.g. 06 51106955.
neemt.

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Adverteren

mogelijkheden
van

doorplaatsing
in meerdere
edities

Al begint de nieuwe supermarkt reeds te wennen .. . onze
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Huistraiteur steenoven pizza
doos a 400 gram, diverse smaken

van 5.98 voor

Pepsi, SiSi, 7-Up
3 flessen a 1,5 liter

van 7.95 voor

Cöte d'Or tabletten
2 tabletten è 200 gram, diverse smaken

2 bakjes a 250 gram

van 7.18 voor

van 10.94 voor

Engels drop, winegums of drop gommix
3 zakken naar keuze

van 8.55 voor
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Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 8.00 - 20.00 uur
vrijdag van 8.00 - 21.00 uur / zaterdag van 8.00 - 17.00 uur.

Albert Heiin en Gall en Gall
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo
Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo (Gld.
Telefoon (0575) 46 12 05

on
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van 13.49 voor

oh Pitloze druiven
bak a 500 gram

8
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Voor uw

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
zoon en mijn broertje

Wereldberoemd bij u
in de buurt

Vliegticket

Bernard Willem
Bart

gaat u naar:

Rabobank

Hij is geboren op 8 september 2001.

reizen

Wim, Annet en Rik Harenberg
'de Brandsenberg'
Schooldijk 4
7223 KM Baak.
Annet en Bart rusten van 12.00 tot 15.00 uur.
——
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Kantoren te.
Vorden, Zutphenseweg 26
telefoon: (0575) 55 82 37
Hengelo, Raadhuisstraat 21
telefoon: (0575) 55 83 40
Steenderen, Burg. Smitstraat 21
telefoon: (0575) 55 81 05

aar vindt u ze nog, die bijzondere lekkernijen, alom bekend in
W
uw eigen streek? Bij de keurslager na-
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Wij zijn heel blij met onze zoon en mijn broertje

De Smaakvolle Streekweken

-

tuurlijk. Daar treft u tijdens de Smaakvolle Streekweken een keur aan heerlijke regionale producten aan. Op am-

Youk
Youk is geboren op vrijdag 14 september 2001.

Deze week speciaal aanbevolen:

Erik, Emmy en Sari Reindsen-Jansen
Almenseweg 13
7251 HM Vorden
tel. (0575) 55 44 54.

v.

100 gr.

organiseert een

KLAVERJASEN JOKERAVOND

----------------------------------------------------
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99 Rundercourgette,

Beenham,

Graag even bellen als je op bezoek wilt komen.
;i!

4 qepaneerde
scnnitzels,
Ham prei salade
100 gr.

.
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bachtelijke wij/e bereid, /oals alleen
hij dat kan. Benieuwd naar tips en recepten? Kijk dan in het blad 'Koken
met de Keurslager' of op www.keurslager.nl. Want ook onze service is
wereldberoemd... bij u in de buurt.

<»

ijj;
Wij zijn blij met de geboorte van onze dochter en
| zusje

donderdag
20 september
aanvang: 20.00 uur

Julia Fennigje Annelies

Kantine
De Ark

Julia is geboren op vrijdag 14 september 2001,
om 11.40 uur en weegt 3680 gram.

rol WO gr.

3 cvo

QQ Varkensfricandeau,
€ 499 500 gram

1

3
7

D75

^98

Q98

89 Leverkaas,
100 gr.

Vlogman Keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 21

Mannes, Mariëlle & Nienke Bekman
Sumatralaan 18
1276 NP Huizen
Tel. (035) 524 00 49
,

.

— -.—

v

r

Wij zijn gelukkig met de geboorte van onze dochter

interieurs

iris
Janine
Zij weegt 3790 gram, is 55 cm lang
13 september 2001.
Hans en Astrid Lenderink-Meenink
De Zonnenberg 19
7261 CP Ruurlo
Tel. (0573) 45 36 19

Welkom!

DesignCollectie 2002
Met trots presenteren wij onze totaal vernieuwde collectie aan u tijdens de
opening op 22 september. Alle bezoekers bieden wij op deze dag een kopje
koffie met een Vordense tractatie.

Tot ons verdriet is na een langdurige en geduldig
gedragen ziekte uit onze familiekring weggenomen,
onze lieve zuster, schoonzuster en tante

Elbertha Wilhelmina Bannink
echtgenote van DJ. ten Broeke
Vorden
Vorden

J. Dijkman - Bannink
G. Bannink - Susebeek

M i notti
Speerpunt in de nieuwe collectie is het Minotti-assortiment, een schitterend
Italiaans, eigentijds maar vooral ook praktisch design.
Expositie Onze showroom krijgt extra aantrekkingskracht dankzij de collectie kunstwerken van Franz Wilhelm, aansprekende olieverfschilderijen.

Introductie nieuwe collectie

neven en nichten
Lochem, 15 september 2001.

Contactjes?

van 10.00 tot 17.00 uur
Dorpsstraat 22 • 7251 BB Vorden • T 0575-5513U • F 0575-553580
Internet: www.wimpolman.nl

ULLETIN
ERGADERING RECONSTRUCTIECOMMISSIE
ACHTERHOEK EN LIEMERS
De Reconstructiecommissie Achterhoek en Liemers houdt een openbare
vergadering op:
27 september 2001 om 0930 uur
in de raadszaal van het gemeentehuis in Didam
Raadhuisstraat 14 te Didam
telefoon: (0316) 29 77 77
Gemeentehuis:
Postbus 9001
7250 HA Vorden
Tel.: (0575) 55 74 74
Telefax: (0575) 55 74 44
Openingstijden
gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag
van 0830 tot 12.00 uur
woensdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Avondopenstelling afdeli ng
bestuur
onderdeel burgerzaken:
de laatste dinsdag van elke
maand, behalve in juli, van
18.30 tot 19.30 uur
(wijzigingen voorbehouden;
zie de publicaties in
Gemeentebulletin)
Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester
E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen
van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder DJ. MulderijeMeulenbroek:
donderdag
van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.
Wethouder H. Boogaard:
donderdag
van 09.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.
Afspraken kunt u telefonisch
maken bij de receptie van het
gemeentehuis.
Openingstijden politiebureau team Vorden:
maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Doelen van de Reconstructie Achterhoek en Liemers. De reconstructie
commissie wordt gevraagd met de geformuleerde doelen in te stemmen en deze als bouwsteen voor Startnotitie MER te gebruiken.
2. Aanzet voor gezamenlijk beeld van huidige situatie in Achterhoek en
Liemers.
3. Voorstel varkensvrije zones Achterhoek en Liemers
4. Evaluatie "Ruimte voor Ruimte': bespreken stand van zaken
5. Bijgestelde planning Reconstructie Achterhoek en Liemers: korte
(2001) en langere termijn (2002)
Voorafgaand aan de vergadering liggen de vergaderstukken vanaf 8.30
uur ter inzage.

PENSARE VERGADERING VAN DE REGIORAAD VAN DE
REGIO STEDENDRIEHOEK
De regioraad van de Regio Stedendriehoek vergadert op 26 september
2001 in Congrescentrum De Hamermolen, Hoenderloseweg 155 te
Ugchelen/Apeldoorn. De vergadering begint om 19.30 uur.
De agenda en de daarbij behorende voorstellen liggen vanaf 17 september ter inzage bij Bureau Beleidszaken Regio Stedendriehoek, Wilmersdorf 9 te Apeldoorn en in de gemeentehuizen van de deelnemende ge
meenten.

woensdag
van 13.30 tot 17.30 uur
donderdag
van 13.30 tot 17.30 uur
vrijdag
van 13.30 tot 2030 uur
zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur.

In de onderstaande tabel staan de bijstandsnormen die gelden per l juli
2001. Bent u 65 jaar of ouder, dan gelden andere bedragen.
Alleenstaande
Inkomen
ƒ 1.566,27 (€ 710,74) netto per maand of lager
Alleenstaande ouder
Inkomen
ƒ 2.013,77 (€ 913,81) netto per maand of lager
Gehuwden
Inkomen
ƒ 2.237,53 (€ 1015,34) netto per maand of lager
Bijzondere bijstand
Het kan ons allemaal overkomen. Je wordt plotseling geconfronteerd
met hoge kosten die je niet kunt betalen. Bijvoorbeeld door een medische
behandeling waarvan de ziektekostenverzekering slechts een deel vergoedt. Of u krijgt een bril of u moet vanwege uw gezondheid een speciaal dieet volgen. In dergelijke gevallen kunt u bij de gemeente aankloppen voor bijzondere bijstand.
Zoals de naam al zegt is bijzondere bijstand bedoeld voor bijzondere kosten. Kosten die voor u in medisch of sociaal opzicht noodzakelijk zijn en
waarvoor u ook elders geen bijdrage kunt krijgen. Hieronder volgen een
paar voorbeelden. Denkt u kosten te hebben die volgens u in aanmerking
komen voor bijzondere bijstand, aarzel niet en neem contact met sociale zaken op.
• Medische behandelingen waarvoor u zich niet kunt verzekeren of
waarvan uw ziektekostenverzekering slechts een deel vergoedt.
• Medische voorzieningen als brillen, kunstgebitten, hoortoestellen, orthopedische schoenen, prothesen en speciale diëten.
• Extra stookkosten bij ziekte, personenalarmering, warme maaltijdvoorziening, eigen bijdrage thuiszorg, eigen bijdrage ziekenvervoer, be
zoekkosten voor elders verpleegd of verzorgde gezinsleden.
• Een toeslag voor hoge woonkosten als u (nog) geen huursubsidie krijgt.
• kosten voor kinderopvang etc.
Aan de bijzondere bijstand is de categoriale bijzondere bijstand toegevoegd.

categoriale bijzondere bijstand
Per l juli 2001 kunt u categoriale bijzondere bijstand aanvragen, wanneer u drie jaar of langer van een minimum inkomen (in dit geval een
Irritaties over het weggedrag van andere weggebruikers leiden in Neder- inkomen van maximaal ƒ 200,- boven de bijstandsnorm) moet rondkoland jaarlijks naar schatting tot vijf- a zesduizend geweldsincidenten. Dit men. Er zijn twee soorten categoriale bijzondere bijstand:
is een kwart van alle gevallen van zinloos geweld. In veel gevallen gaat
het om 'normale' weggebruikers tussen de 30 en 50 jaar, waarbij de da- 1. voor vervangen duurzame gebruiksgoederen
der en het slachtoffer elkaar niet kennen. Opvallend is dat vrouwen re Wanneer u langer van een minimum inkomen rondkomt is het vaak laslatief vaak betrokken zijn bij deze incidenten, als slachtoffer én als dader. tig voldoende geld te reserveren voor het vervangen van duurzame ge
bruiksgoederen. Daarom is de categoriale bijzondere bijstand voor duurTe hard rijden, bumperkleven, opjagen en snijden zijn vormen van rijge zame gebruiksgoederen in het leven geroepen. Duurzame gebruiksgoe
drag die agressie uitlokken bij andere weggebruikers. Ook onnodig links deren zijn bijvoorbeeld een wasmachine, koelkast, stofzuiger, fiets, bed,
rijden, met name op snelwegen, leidt ertoe dat mensen geïrriteerd raken. tv, computer etc.
Gevolg kan zijn dat automobilisten de linksrijder rechts gaan inhalen of
op een tussenstrook voor of achter gaan snijden. Allemaal situaties waar- U kunt dan een één keer per driejaar een bijdrage krijgen van maximaal
uit naast agressie ook gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
ƒ 881,48 (€400,-)
GRESSIE IN HET VERKEER

Probeer niet agressief te reageren op rijgedrag van andere weggebruikers. Niet iedereen heeft dezelfde rijstijl, respecteer ook de rijstijl van uw
medeweggebruiker. Laat kleine fouten van anderen geen grote ergernis
voor u worden En neem er de tijd voor om op uw plaats van bestemming
te komen. Zo draagt u bij aan uw eigen én andermans veiligheid.

Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende
stukken)
dinsdag
van 13.30 tot 2030 uur

v

ORDEN

INIMABELEID GEEFT NU MEER MOGELIJKHEDEN

2. voor het opvoeden van kinderen van 12 tot 18 jaar
Deze bijstand is ingevoerd omdat de opvoedingskosten flink toenemen
zodra kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan. Elk jaar moeten,
vooral bij het begin van het schooljaar, kosten gemaakt worden voor
school. Ook hebben kinderen elke zomer en winter nieuwe kleding nodig en nemen zij deel aan sociale activiteiten, zoals verjaardagsfeesten,
werkweken etc.
U kunt dan één keer per jaar en bijdrage krijgen van ƒ 253,43 (€ 115,-) per
kind.

26 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met het "Minimabeleid 2001".
U kunt alleen in aanmerking komt voor een bijdrage, wanneer uw vermogen niet meer bedraagt dan:
Alleenstaande
ƒ 10.300,- (€ 4.674,-)
Alleenstaande ouder
ƒ 20.600,- (€ 9.348,-)
Gehuwden
ƒ 20.600,- (€ 9.348,-)

Aanvraagformulieren kunt u krijgen bij de balie van de sector Samenleving in de units. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sector Samenleving: tel. 55 74 74.

Het vermogen verbonden in de eigen woning blijft buiten beschouwing
indien dit niet meer bedraagt dan ƒ 15.000,- (€ 6.807,-) plus de helft van
het meerdere met een maximum van ƒ 60.000,- (€ 27.227,-).

V^TL ANVRAAG KAPVERGUNNING DOOR WONING• CORPORATIE DE STIEFEL VOOR HET VELLEN VAN DIVERSE
HOUTOPSTANDEN OP HET TERREIN VAN DE WEHME

Contributiefonds
Mensen met een laag inkomen bezuinigen vaak eerst op het gebied van
ontspanning, beweging en ontmoetingen met anderen. Met een bijdrage uit het contributiefonds kunt u deze activiteiten blijven doen. Omdat
de gemeente Vorden ontspanning, beweging en ontmoetingen met anderen belangrijk vindt, heeft de gemeenteraad de bijdragen uit het contributiefonds verhoogd. Heeft u een inkomen van ƒ400,- (€ 182) boven de
bijstandsnorm dan komt u niet meer in aanmerking voor het contributiefonds.

Woningcorporatie de Stiepel verzoekt burgemeester en wethouders een
kapvergunning voor het vellen van tien essen, drie gouden regens, één
prunus, zeven sierappels en het verplanten van één walnoot en één beuk
op het terrein van de Wehme. Het vellen en verplanten van deze bomen
is nodig voor de uitbreiding van woonzorgcentrum "de Wehme" aan de
Nieuwstad/Pastorieweg te Vorden. Gezien de locatie, de aard en de omvang passen burgemeester en wethouders op de behandeling van dit verzoek de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Alge
mene wet bestuursrecht toe.

(gezins-)inkomen

Voor de uitbreiding zijn vrijstellingen van het bestemmingsplan "Vorden
West en zuid 1992" nodig. Het voornemen deze vrijstellingen te verlenen
is gepubliceerd in Contact van 5 september 2001. Het verlenen van de
kapvergunning stemmen burgemeester en wethouders af op hun beslissing tot het verlenen van deze vrijstellingen

Gelijk of lager dan
de bijstandsnorm
Maximaal f200,- (€ 91,-) hoger
dan de bijstandsnorm
Maximaal f400,- (€182,-) hoger
dan de bijstandsnorm

Bijdrage per gezinslid
Minimabeleid 2001
ƒ 253,43 (€115,-)
ƒ171,89 (€78,-)
Geen bijdrage

Van 20 september 2001 tot en met 17 oktober 2001 liggen de aanvraag en
de ontwerp-(kap) beschikking tijdens openstellingsuren (maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en op woensdagmiddag van 14.00 tot
17.00 uur) ter inzage op de afdeling gemeentewerken van het gemeente

huis (boerderij). Belanghebbenden kunnen in deze periode hun zienswijze over de aanvraag en de ontwerp-beschikking mondeling of schriftelijk naar voren brengen. De zienswijzen betrekken burgemeester en
wethouders bij de definitieve beslissing.

UIS-AAN-HUISINZAMELING
CHEMISCH AFVAL

HUISHOUDELIJK

Van 19 september tot en met woensdag 3 oktober vindt er weer een huisaan-huisinzameling van huishoudelijk chemisch afval plaats in de hele
gemeente Vorden.
Wanneer komt de chemokar bij u?
Woensdag 19 september wijk l
Ten oosten van de Almenseweg/Burgemeester Galleestraat/Raadhuisstraat en Nieuwstad (exclusief deze straten)
Vrijdag 21 september wijk 2
Ten westen van de Almenseweg /Burgemeester Galleestraat en ten noorden van de Zutphenseweg (inclusief deze straten)
Dinsdag 25 september wijk 3
Ten zuiden van de Zutphenseweg en ten westen van de Raadhuisstraat/Nieuwstad, inclusief de Raadhuisstraat en de Nieuwstad
Donderdag 27 september wijk 4
Kern Vorden, het gedeelte van de bebouwde kom waar de chemokar nog
niet geweest is; de kern Wichmond en de kern Kranenburg
Woensdag 3 oktober: buitengebied inclusief Vierakker
Bewoners van het buitengebied moeten uiterlijk vrijdag 28 september een afspraak maken via de Afval-Informatie-Lijn van Berkel Milieu, tel (0575) 546646, tussen 9.00 -1230 en 13.00 -16.00 uur.
Hoe gebeurt de huis-aan-huisinzameling?
Met de chemokar, die stapvoets door de straten rijdt en zich meldt met
behulp van een geluidsinstallatie.
U moet uw chemisch afval zelf overhandigen aan de medewerker in de
chemokar. Zet uw chemisch afval nooit aan de weg, dit levert met name
voor kleine kinderen gevaar op.

Vergunninghouder houdt 272,1 kilogram NH3 productieruimte. De depositie neemt met 75% af van 285,8 mol
naar 94,7 mol.
Het ontwerp-besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer J. ter Maten, Zutphenseweg 113, 7251 DN
Vorden, op 15 december 1998 verleende revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch
bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie L, nummers 167 en 168, adres inrichting:
Zutphenseweg 113 te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning, op verzoek van vergunninghouder, in te trekken om (bruto)
1400 kilogram NH3 productieruimte over te kunnen dragen aan het agrarisch bedrijf van de heer J. Verbücheln,
Loilderhofweg 2b, 6941 RW Didam.
Vergunninghouder houdt 132,5 kilogram NH3 productieruimte. De depositie neemt met 91,3% af van 187,6
naar 17,8 mol.
Bedenkingen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk en/of mondeling gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten inbrengen. Schriftelijke bedenkingen moet u bij ons indienen vóór 6 oktober 2001.
Indien u dat wenst maken wij uw persoonlijke gegevens als indiener van schriftelijke bedenkingen niet bekend.
U moet dat gelijk met de bedenkingen, schriftelijk aan ons verzoeken.
Mondelinge bedenkingen kunt u op verzoek inbrengen tot het einde van de termijn van 2 weken van de ter inzagelegging.
Inlichtingen: bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkiesnummer), fax (0575) 55 74 44.

'B OUWAANVRAGEN
plaats
Kerkhoflaan 9
Ruurloseweg 65a
't Heegken 5 (")
Almenseweg 46 (*
Almenseweg 28

aanvrager
R.R. Keuter
W.M.M, de Leeuw
H J. Krijt
J. Heuvelink
Mw. AA. Bouwmeister-Harmsen

inhoud
bouwen dubbele garage
vergroten woning
bouwen bergruimte
vernieuwen hooiberg
vergroten woning

datum ontvangst
06-09-2001
1O09-2001
11-09-2001
11-09-2001
11-09-2001

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in het koetsh uis.
Voor de met (*) aangeduide aanvragen bestaat voor een ieder tevens de mogelijkheid om in de periode van 20
september tot en met 17 oktober 2001 een zienswijze in te dienen, omdat deze bouwlocaties liggen in een gebied, waarvoor een ontwerp tot herziening van het bestemmingsplan ter inzage is gelegd. Burgemeester en
wethouders kunnen deze aanvragen met toepassing van artikel 50, lid 4 Woningwet afhandelen omdat de
bouwplannen in overeenstemming zijn met zowel het geldend- als het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

Wat u als chemisch afval apart moet bewaren
Huishoudelijk:
- batterijen
- spaarlampen/energiezuinige lampen
- tl-buizen
- vloeibare gootsteenontstopper
- lampenolie en petroleum
- bestrijdingsmiddelen/insecticiden

ERGUNNINGEN
bouwen
plaats
Wildenborchseweg 13

aanvrager
PA.]. Spaans

inhoud
vergroten woning en
verbouwen bergruimte

Medicijnkastje:
- medicijnen en kwikthermometers
- injectienaalden, veilig verpakt

slopen
plaats
Wildenborchseweg 13

aanvrager
PA.J. Spaans

inhoud
slopen verdieping woning en dak berging

Doe het zelf:
- verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen
- bij het verven gebruikte producten zoals terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine
- kwikschakelaars, zoals niet-digitale verwaringsthermostaten

kappen
plaats
Christinalaan 14

aanvrager
Mw. J.G. Bosch-Schut

inhoud
vellen l acacia

Hobby:
- fotofixeer en foto-ontwikkelaar
- etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of zwavelzuur
- zoutzuur
Vervoer:
- accu's, benzine, afgewerkte motorolie, olie, remvloeistof en oliefilters.

EBOUWDE KOM INGEVOLGE DE BOSWET
Gedeputeerde staten van Gelderland hebben het besluit van de gemeenteraad van Vorden van 24 april 2001, warbij de grenzen van de bebouwde kom ingevolge de Boswet zijn gewijzigd, goedgekeurd op 30 juli 2001.
Het besluit van de gemeenteraad en het goedkeuringsbesluit van gede
puteerde staten liggen vanaf heden voor iedereen ter inzage bij de afdeling gemeentewerken in de boerderij bij het, gemeentehuis. Tegen
betaling van de kosten kunt u kopieën krijgen.

ET MILIEUBEHEER/ALGEMENE

WET BESTUURSRECHT

(artikel 8.26 Wet milieubeheer/artikel 3:30 Algemene wet bestuursrecht)
openbare kennisgeving ontwerp-besluit inzake voornemen tot gedeelte
lijke intrekking vergunning.
In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu,
en in de openbare bibliotheek van Vorden, liggen gedurende de openingstijden, met ingang van 21 september tot en met 5 oktober 2001, ter
inzage
het ontwerp-besluit tot gedeeltelijke intrekking van de aan de heer J.W
ündenschot, Nijlandweg l, 7251 KK Vorden, op 5 november 1985 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een agrarisch bedrijf op het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie C, nummers 1266 en 1268, adres inrichting: Nijlandweg l te Vorden.
Strekking van het besluit:
Wij hebben het voornemen de milieuvergunning, op verzoek van vergunninghouder in te trekken voor het pluimveegedeelte (bruto 821,4 kilogram NH3) vanwege deelname aan de "Regeling beëindiging veehouderijtakken".

vrijstelling
inhoud

herplantplicht

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze vergunningen aan aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied.

NZAMELEN

TEXTIEL

Op 21 november a.s. zamelt de Stichting Kovamo textiel in.
Zij zal voorafgaand huis-aan-huis in de kom van Vorden zakken uitdelen.

ERSBERICHTEN GEMEENTE VORDEN
Onderwerp: waarderingssubsidie voor stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg
Nadere informatie: G. Limpers tel. (0575) 55 74 93
Op 11 september hebben burgemeester en wethouders besloten om de gemeenteraad voor te stellen de Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg een éénmalige waarderingssubsidie te geven van f 15.000,(€ 6806,70). Het doel van de Stichting is het behoud van de Antoniuskerk in Kranenburg. De Stichting beheert
de kerk en heeft er een zinvolle bestemming aan gegeven door er een heiligenbeeldenmuseum te vestigen.
Ongeveer 350 beelden hebben er een plek gevonden. Dit museum trekt veel bezoekers (het eerste jaar 6000),
waardoor het tevens een toeristische slechtweervoorziening is geworden.
De Stichting wil de presentatie van de beeldencollectie en de toegankelijkheid ervan verbeteren. Daarvoor willen zij een grootbeeldscherm aanschaffen met projectie-apparatuur voor de diaklankpresentatie. Een deel van
de beelden staat in de sacristie, waar ook het klankbeeld wordt getoond. Voor mensen die afhankelijk zijn van
een rolstoel is de sacristie moeilijk toegankelijk. De Stichting wil voor hen een rolstoellift aanbrengen.
Voor zowel de diaklankpresentatie als de rolstoellift stellen burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor
een waarderingssubsidie te geven van f15.000,- (€ 6806,70).
De gemeenteraad behandelt het voorstel van burgemeester en wethouders op 30 oktober 2001.
Onderwerp: aanvullende forfaitaire bijdrage bij een CW-vervoerspas
Nadere informatie: G. Limpers tel. (0575) 55 74 93
Het collectief vraagafhankelijk vervoerssysteem, de Regiotaxi IJsselstreek, rijdt sinds l oktober 2000. Dit is een
openbaar vervoerssysteem waarvan iedereen gebruik kan maken. Het systeem is ook geschikt voor mensen met
een handicap. Voordat de Regiotaxi IJsselstreek van start ging kregen mensen met een indicatie op grond van
de Wet voorzieningen gehandicapten een financiële tegemoetkoming in de extra kosten die zij moesten maken
voor hun vervoer.
Voor het eerste jaar dat de Regiotaxi IJsselstreek reed, kregen zij nog een forfaitaire bijdrage van f 300,(€ 136,13). Dit om de algemene extra kosten te dekken zoals de vervoerskosten buiten de tijden dat de Regiotaxi
rijdt, het bellen met de Regiotaxi of voor kosten als redelijkerwijs geen gebruik gemaakt kan worden van de re
giotaxi. Alle aan de Regiotaxi deelnemende gemeenten kenden zo'n forfaitaire bijdrage toe.
Omdat de Regiotaxi IJsselstreek nog niet op een zodanig kwaliteitsniveau functioneert zoals het zou moeten
en de bovengenoemde kosten extra kosten blijven, stellen burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor
om de forfaitaire bijdrage van f300,- (€ 136,13), met één jaar te verlengen.
De gemeenteraad zal het voorstel in zijn vergadering van 30 oktober 2001 behandelen.

Open dag brandweer Vorden,
meer dan alleen "open huis"!
Toen de vrijwillige brandweer
in Vorden onlangs besloot om
op zaterdag 15 september een
"open dag" te houden, was er
geen voorstelling van te maken
dat de brandweer internationaal zo in het nieuws zou komen.

brandweerlieden, die via een contract van de gemeente, een bepaald aantal uren per week voor
de brandweer actief zijn. Tegenwoordig is een "vrijwillige brandweerman" met zijn oefensessies,
cursussen e.d. zo'n drie avonden
per week bezig. In feite kan dat
niet meer", zo zegt dhr. Bennie
Hekkelman.

"Enkele honderden brandweerlieden die in New York het leven lieten, heeft ook bij ons korps diepe De open dag of open huis van
indruk gemaakt. Wij hebben de jongstleden zaterdag heeft mede
zer dagen een email naar Ameri- te maken met de rampen in Enka gezonden om ons medeleven te schede en Volendam. "Het is een
tonen", zo zegt dhr. Bennie Hek- dag geënt op voorlichting in al
kelman, groepscommandant van zijn facetten met daarbij hulpverde brandweer in Vorden.
lenende diensten als de EHBO, de
Dhr. Hekkelman wijst in dit ver- politie en de brandwondenstichband nog op een ander aspect. ting. We gaan dit ook niet ieder
Zegt hij: "Een twaalftal van onze jaar doen. Eens per drie jaar lijkt
brandweerlieden zijn actief be ons voldoende, anders verdwijnt
trokken geweest bij de vuurwer- het effect", zo zegt Hekkelman.
kramp in Enschede. Zij werden Zaterdagmorgen deden loeiende
daar gekonfronteerd met ernstig sirenes in Vorden een aantal Vorverbrande mensen. Dat heeft der- denaren naarstig en ongerust naar
mate sporen nagelaten dat som- de telefoon grijpen. Burgemeester
migen van ons nadien nog extra Kamerling werd als het ware tele
aandacht behoefden. Ik hoef je fonisch door de burgers voor zodan niet te vertellen hoe bij hen de veel geluidshinder op het matje
ramp in Amerika is overgekomen. geroepen! Toen de bellers werd uitMaandagavond 17 september ko- gelegd dat bij een brandweerdag
men we bij elkaar. Dan zullen we ook sirenes behoren, waren ze ge
niet alleen de open dag van van- rust gesteld. Wel besloot de branddaag evalueren maar zullen wij weer om tijdens de ritjes met kinons ook bezig houden met de deren in een brandweerwagen
vraag "hoe zouden wij gehandeld door het dorp, de sirenes maar
hebben". Het van-zich-afpraten is niet meer te gebruiken!
een goeie remedie voor het ver- Tijdens de open dag, veel aandacht
werkingsproces", zo stelt dhr. Hek- voor veiligheidsaspecten. Vluchtkelman.
wegen tijdens rookontwikkelinDeel uitmaken van een brand- gen, de barbecue. Wat te doen bij
weerkorps is heden ten dage geen een "vlam in de pan". Wat gebeurt
sinecure. Hekkelman: "Wanneer er als je water in een pan met frizich een nieuw lid bij ons aan- tuurvet gooit. Kortom een dag met
meldt, dan ontvangt hij uitvoerige heel veel waardevolle tips voor de
informatie over het werken bij de burger. De kinderen vonden het albrandweer. Daar komt heel wat bij lemaal prachtig. Rijden in een echkijken. Ernstige ongelukken e.d., te brandweerwagen, spuiten met
het vergt veel van een brandweer- de brandslang. Ongetwijfeld hebman. Zo zal ook het "vrijwillige" ben zaterdagnacht veel jongetjes
binnen een of twee jaar verdwij- gedroomd om later brandweernen. Dan worden het parttime man te worden!!

Ruim negen mille
voor dorpskerk
Zaterdagavond hield de 'Veilingcommissie Vorden" haar
jaarlijkse veiling waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor
het onderhoud van de monumentale dorpskerk. De veiling
moest het afgelopen voorjaar
vanwege de toen heersende
MKZ crisis worden afgelast.
Voor de veiling van j J. zaterdag
was een prachtige sortering kavels bij elkaar gebracht. Voorzitter dhr. Rossel kon om 19.00 uur
een goed gevulde zaal van "De
Herberg" toespreken en het publiek opwekken om toch vooral
mee te bieden op de vaak fraaie
spullen.
Overigens had het publiek zaterdagmiddag de 235 kavels al uitge
breid kunnen bekijken, Na opmerkingen van vele "kijkers" had de
organisatie al een idee dat er zeer
begerenswaardige artikelen tussen zaten. Zo trokken antiek glaswerk, aardewerk, schilderingen
van de Vordense kastelen Den Bramel en Het Enzerinck, bijzondere
klokken, stoelen e.d. de aandacht.
Daarnaast waren er veel "och.ja"
artikelen uit de vijftiger en zestiger jaren aanwezig. Dus bij voorbaat al ( qua opbrengst) hoogge
spannen verwachtingen! Direct na
de opening van de veiling gingen
de produkten in "sneltreinvaart"
onder de hamer door. De kopers
tastten al gauw diep in de buidel,
mede door de veelal humoristische wijze van presenteren van de
veilingmeesters Brouwer en Ros-

sel. De penningmeester kon halverwege de avond al een tussenstand van ruim 4000 gulden noe
men. Doordat er in de 2e helft van
de lijst nog een aantal waardevolle
stukken geveild werden ( het ge
noemde glaswerk bracht 150 gulden op; de schilderingen werden
op 170 gulden afgeslagen; een
prachtige eiken hoekkast ging
voor 260 gulden weg) werd na de
laatste hamerslag van veilingmeester Brouwer de totaalopbrengst bepaald op 9500 gulden.
De veilingcommissie, deze zaterdag ondersteund door het team
van "De Herberg" (zo was bijvoorbeeld de zaal gratis beschikbaar
gesteld) en vele enthousiaste vrijwilligers, kan terugzien op een
zeer geslaagde veilingavond. Ook
de plaatselijke middenstand en de
banken hebben een en ander ondersteund. Met de voorbereiding
van de volgende actie is inmiddels
begonnen. Dit is namelijk de grote
boekenbeurs op 20 oktober in "De
Voorde". Deze beurs is tevens de
laatste grote verkoopactie van het
lopende jaar. In de afgelopen twee
jaar heeft de Veilingcommissie
48.000 gulden bij elkaar gebracht.
Dit is bijna de helft van de benodigde 100.000 gulden, het bedrag
dat op tafel moet komen om de
restauratie van de ramen van de
kerk te kunnen bekostigen. Daarom zoekt de Veilingcommissie
nog steeds goederen die verkocht
kunnen worden voor het goede
doel te weten de Ned. Hervormde
Dorpskerk!

OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van
09.00-17.30 uur; zaterdag van 09.00-13.00 uur.
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TEGELHANDEL

Het Si! va na Support hoofdkussen

J

mullcr-uordcn bv

geeft precies de juiste ondersteuning
aan hoofd en nek wervel s. Door een

Silvahl Support

plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair
Kerkhoflaan 11 - Vorden - Tel. 0575-553278 (Industrieterrein)
www.mullervordenbv.nl

logische opbouw van de collectie
i s er voor ei k post uu r een Si! va n a
Support met de goede dikte en
zachtheid. Probeer Silvana Support

NAJAARSPRIJZEN TUINSCHERMEN

uit in de winkel.

HARDHOUT RECHT
van 339,- voor 229,HARDHOUT TOOG
van 379,- voor
DIVERSE ANDERE AANBIEDINGEN
OOK NOG DIVERSE RESTANTPARTIJEN STENEN EN TUINHOUT
Siivana Support,
alle typen

!

vS ƒ Oj~

(ƒ 165,28)

Adres

Groenloseweg 9
7261 AM

Telefoon
Internet

n

De specialist in:
sierbestrating t
tuinhout ji
tuinhuisjes |J
bielzen
grind en split
natuursteen

Ruurlo

(0573) 45 12 39
www.wonerij.nl

et

.»•• • - - « • • • - • - - - - - -•-
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e v e n
Dienstverlening in

Onroerend Goed

INVORM
GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO
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Paardenfonds Wlldenborch e.o.
Hierbij nodigt het bestuur u uit om dit jubileum samen met ons te vieren op zaterdag 29 september
a.s. tijdens een receptie van 14.30 tot 17.00 uur bij
"'t Wapen van 't Medler", Ruurloseweg 114 te Vorden.

- Advies
- Service

Verbouw &
Onderhoud

Het Bestuur
Vorden, september 2001
LJndeseweg 7
7251 NG Vorden

rei. 0573-253101 - Fax 0573-253109 - wobiei 0650281046

Hoofdkantoor: Lutten (Ov.) 0523-682099
• Bonulo (Old.f
lol. 05*3-272795
• WoM (Gld.)
lol. 0314-683319

.. . . ,
100 jaar

Bouw: - Beheer

il|, Wildkamp

Ruurtoseweg 45-47, Vcxden, tel. 0575-551217

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

.

<

Keuze uit 50 toerbussen
HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST
Tel. (0575) 50 13 34

VEILINGHUIS "DE WERELD" TE DEVENTER
houdt ten overstaan van deurwaarderskantoor van den Bos en Jansen te Deventer een

KAPITALE KUNST, ANTIEK EN INBOEDELVEILING
afkomstig uit div. nalatenschappen en andere inbreng.

administratie en adviesburo •ftklll UEI
Administratie en Adviesburo Schroer heeft vestigingen in Zutphen en in Ruurlo,
en is al meer dan 25 jaar werkzaam in de administratieve sector en fiscale
dienstverlening voor het midden- en kleinbedrijf, de agrarische sector en
de particulier.
Voor onze vestiging in Ruurlo zoeken wij op korte termijn
een

boekhoudkundig medewerker v/m
(evt. part-time)
de functie:
de werkzaamheden bestaan uit:
• een actieve dienstverlening aan cliënten
• het verzorgen/controleren van administraties
• het samenstellen van jaarrekeningen
• het verzorgen van salarisadministraties
• het verzorgen van fiscale aangiften
de functie-eisen:
• MBA, MEAO-BA niveau
• enige jaren ervaring op een administratie- of een
accountantskantoor is een pre
• grote mate van inzet, zelfstandigheid en flexibiliteit
• goede contactuele eigenschappen
wij bieden:
• een baan met perspectief
• een grote variatie aan werkzaamheden
• een prettige werkomgeving

Ruurlo,
Kerkstraat 2
Telefoon (0573)45 1485
Zutphen
Spittaalstraat 54
Telefoon (0575) 51 36 69

Heeft u interesse in deze functie en denkt u dat u aan de gestelde eisen kunt voldoen, dan ontvangen wij graag voor 1
oktober a.s. een sollicitatiebrief met uw curriculum vitae,
welke u kunt richten aan:
Administratie en Adviesburo Schroer
t.a.v. de heer J.B.Th. Schroer
Postbus 1
7260 AA Ruurlo

Geveild worden: antieke meubelen, w. o. 18e eeuws Marquetterie secrétaire, Biedermeier
en Empire secretaire's, 1 8e eeuwse kabinetten, antieke eethoeken, commode's,
schapenlederen banken en fauteuils, antieke bureaus, enz.
Diverse klokken, o. a. Empire kolompendules, div. Engels en Duits staande horloges,
comtoises en Friese staartklokken.
Schilderijen, aquarellen van o.a. Jacob van Streij, Frans Lebret, Lionel P. Smythe,
H. Schaaf, Poen de Wijs, Geo Poggenbeek, Hendrik Hollander, Joh. Wetering de Rooij,
Victor Bauffe, enz.
Oldtimer een Triumph TR3 van 1960.
18e eeuws porselein, plateel, div. Delfts en Makkums aardewerk, een grote collectie
17e en 18e eeuws aardewerk tegels, glas en kristal, Oosterse tapijten en bronzen
sculptures, een aantal 15e en 16e eeuwse gouden munten, div. zilveren serviezen,
zilveren broodmanden en andere zilveren gebruiksvoorwerpen
Collectie gouden en zilveren sieraden.
Kijkdagen: vrijdag 21 sept. 10.00-21.00 uur, zaterdag 22 sept. 10.00-17.00 uur
zondag 23 sept. 10.00-17.00 uur.
Veilingdagen: maandag 24 t/m vrijdag 28 september aanvang 1'9.00 uur
woensdag 23 september schilderijen sessie
donderdag 24 september goud, zilver en juwelen.

Mr. H.F. de Boerlaan 21 107 - 741 1 AJ Deventer
Telefoon (0570) 62 79 90 - Fax (0570) 62 78 98 - E-mail: dewereld@hetnet.nl
www. veilingdewereld . com

KUNSTSTOF & ALUMINIUM

ARWI

b.v.

Kozijnen • Ramen
Deuren • Serres
Gevel- en

GROENLOSEWEG 13c 7261 AM RUURLO

iel 0573-253039 - Fax 0573-254919 - Mobiel 0654220156

Presentatie van derWal
op nationale monumentendag

Biej ons in
d'n Achterhook
"Veur da'j weggaot mo'j mien eers de spuite nog uut de schuure
haaln, de bloemen in de kamer zit onder de luuze".
Harm Schuurman had de fïetse al buutn staon umme nao zien kantoor te gaon. Maor jao, met vrouwluu was t'r altied wat. En vanmaarn
was Rita, zien vrouw, toch al een betjen uut eur doen. Ze wol een paar
dage nao eur moeder die nog allene op eur eigen wonen. En dan was
ze zondag nog jeurig ok met de neudige vesite's. Een huus vol zenuwen dus.
"A'j de bloemen ok nog effenbuutn zet dan kan'k ze daor afspuutn,
dat zol mien bes uutkommen." Harm ging weer nao binnen en sjouwen de bloemen de kamer uut en zetn ze achter 't huus op de taofel
van 't tuinameublement. "A'j venaovund weer biej huus komp ze tze
dan maor weer binnen." "Kump veur mekare maor now mo'k gaon."
Hee haaln de spuite uut de schure en met een "De groetn an ow moe
der en tot vri'jdag dan" trao hee op de fïetse en ree vot. "Meschien
maor kan ok wean da'k zaoterdagmaanrn pas weerumme komme,
maor dat ziej dan wel".
Die bloemen hadn wat te beteikenen biej Rita. Hee had al wel 's veuresteld umme maor gewoon een paar sierpotte in de vensterbanke te
zetn en mietern de hele bloemenprottel maor weg. Maor daor mos iej
biej Rita neet met ankommen. "Luie vrouwluu bunt dat", zei ze
dan,"die wilt doktersromannetjes leazen inplaatse dat ze de boel kas
hold". Dus haaln Harm dat onderwerp maor neet meer an.

Op zaterdag 8 september jl.
hebben Schildersbedrijf Van
der Wal en Van der Wal Glas in
Lood B.V., beiden gevestigd aan
it Hoge te Vorden, zich gepresenteerd op de Nationale Monumentendag welke gehouden
werd in het Provinciehuis in
Arnhem.
Ondanks het slechte weer trok de
Monumentendag toch ongeveer
700 bezoekers. Zij konden een

rondleiding volgen in het Provinciehuis en een kijkje nemen bij de
verschillende bedrijven die voor
deze dag uitgenodigd waren om
zich te presenteren en demonstraties te geven.
Opvallend was dat al deze ambachtelijke bedrijven afkomstig
waren uit de Achterhoek. Van der
Wal Glas in Lood werd vertegenwoordigd door haar vestigingsmanager Jan Berentsen en Schilders-

bedrijf Van der Wal werd vertegenwoordigd door een van haar restauratiedeskundigen Wiebe Lense
link en Ludwig Smits, eigenaar
van het schildersbedrijf. Zij voorzagen de bezoekers van uitvoerige
informatie over o.a. restauratieschilderwerken, glas in lood enz.
Ook de commissaris van de koningin, de heer Kamminga, was aanwezig op deze dag en kwam een
kijkje nemen bij de stand van Van
der Wal.

Wieters redn e zich bes, 't etn ston veur een paar dage klaor. De kinder
waarn an de studie in Leiden en Groningen dus had e 't ruum allene
Rita kwam vri'jdagsaovends weer biej huus en 't eerste wat ze zei was:
"Wat he'j in 's hemelsname met die bloemen uutehaald?". "Boh niks,
allene maor 's aovends nao binnen ehaald too'k weer biej huus kwamme".
Harm zaog t'r ok wel iets an, ze leien allemaole slap en begonnen hier
en daor iets broen te wodn.
"'k Gleuve da'k de vekeerde spuite klaor heb ezet, daor zat wat in
waor 't roet van kapot geet, glysofaat gleuf ik" Nao volle gescheld en
spiktakel in huus kon Harm de bloemen weer nao buutn sjouwen
maor now nao de gruune container. Hee mos 'n auto van stal haaln
en was den zaoterdag druk met 't gesiep langs de bloemisten en wat
t'r wieters nog zo van alles weazen mos. Maor dat mot wel meer ke
arls, biej ons in d'n Achterhook.
H. Leestman.

Contactjes?
Het cement tussen vraag en aanbod!
Lezers schrijven...
Buiten verantwoording van de redactie

Open brief aan Provinciale Staten
van Gelderland over de gemeentelijke herindeling in de Achterhoek.
Aan Provinciale Staten van Gelderland, Postbus 9090. 6800 GX
Arnhem.
Vorden 15-09-2001.
BETREFT: GEMEENTELIJKE
HERINDELING ACHTERHOEK
Geachte Provinciale Staten,
De raad van Vorden heeft zich uitgesproken voor een gemeentelijke herindeling met Steenderen,
Hengelo, Hummelo Keppel en
Zelhem. Want Vorden wil onderdeel zijn van een grote plattelands gemeente, die zich qua financiële kracht, aantal inwoners
en grootte kan meten met de overige, nieuw te vormen, gemeenten in de Achterhoek. Daardoor
ontstaat ook een plattelandsgemeente waar rekening mee gehouden moet worden in Arnhem
en Den Haag.
Beide ontwikkelingen zijn hard
nodig. Want wij willen op efficiënte wijze de noodzakelijke
plattelandsvernieuwingen doorvoeren, zonder in al te beperkende zin door Arnhem en Den Haag
op de vingers te worden getikt, zodat ons slechts een krimpende
veestapel rest en niets meer. En
wij willen samen met de ons omringende gemeenten verder werken aan de kwalitatieve ontwikkeling van de Achterhoek, zonder
het gevaar te lopen op termijn alsnog tussen de omringende gemeenten te worden verdeeld. Misschien zou ik dit niet moeten zeggen, want het is wellicht voor u

een reden om ons klein te houden en dus vast te houden aan uw
voorstel, waarin sprake is van een
bundeling van Vorden, Hengelo
en Steenderen, zonder Hummelo
Keppel en Zelhem. Maar in mijn
ogen is de gedachte plattelandsgemeente met de omvang van de
huidige gemeenten Hengelo,
Hummelo Keppel, Steenderen,
Vorden en Zelhem voldoende
groot om eigen (sub)beleid te ontwikkelen voor b.v. plattelandsontwikkeling, woningbouw, werkgelegenheid, onderwijs, veiligheid,
zoals politie, brandweer, en verkeer, maar ook milieu, openbaar
vervoer, enz, waarbij kwaliteit
voorop staat. Dat vereist krachtige
bestuurders en deskundige ambtenaren. De nieuwe gemeente
kan zich dat permitteren. Ze is,
gezien haar grootte en financiële
spankracht interessant voor ambtenaren, maar ook voor bestuurders en zal een aantrekkende werking hebben op kwalitatief hoogwaardige functionarissen. Al deze
ontwikkelingen zullen geheel of
gedeeltelijk onmogelijk zijn indien de gemeentelijke herindeling zich zal beperken tot Hengelo, Steenderen en Vorden. Want
dan rest ons hetzelfde als nu, alleen iets groter. Daarom is het
zeer teleurstellend dat u, zoals genoemd, met een herindelingsvoorstel voor de Achterhoek bent
gekomen waarbij o.a. sprake is
van de eenwording van drie genoemde gemeenten en niet van
de vijf.
Uw voorstel lost niets op, het is
slechts een vergroting van de bestaande situatie, maar geen vernieuwing. We komen daardoor
niet krachtiger uit de herindelingstrijd, maar in tegendeel,
zelfs zwakker, gezien de ontwikkelingen om ons heen. De vijf ge

meenten krijgen in uw voorstel
zeker niet de kans om enthousiast, vanuit vernieuwend beleid,
te werken aan de toekomst van
hun deel van de Achterhoek. Uw
voorstel zal bij realisering, op termijn, een nieuwe herindeling tot
gevolg kunnen hebben. Want de
drie zijn gezamenlijk te klein om
het hoofd boven water te houden,
zullen geen bestuurders en ambtenaren van voldoende kwaliteit
kunnen aanstellen en zullen, gezien de territoriumhonger van de
omliggende gemeenten binnen
10-20 jaar tussen deze gemeenten
herverdeeld worden.
Kortom, uw voorstel is voor de
gemeenten Hengelo, Hummelo
Keppel, Steenderen, Vorden en
Zelhem geen oplossing met toekomstperspectief, in tegendeel,
het is op korte termijn slechts een
grotere vorm van hetzelfde en
kan op langere termijn zelfs tot
een opheffing van de nieuwe ge
meente 'Vorden+Hengelo+Steenderen' leiden. Daarom protesteer
ik tegen uw voorstel en doe met
klem een beroep op u om in het
definitieve voorstel aan de Tweede Kamer de genoemde vijf gemeenten te laten fuseren, zodat
de bouwstenen worden aangedragen voor echte plattelandsvernieuwing.
GEACHTE LEZER

Bent u het met mijn eens, ondersteun dan mijn brief, door zelf
een briefje te schrijven aan Provinciale Staten, maar dan wel
voor l oktober a.s. want dat is de
'deadline'.
Bert Brandenbarg
Christinalaan 3b
7251 AX Vorden

Extravagance
in Het Gele Stoeltje
Zaterdag 22 september zijn werken van tien kunstenaars met
verschillende disiplines te zien
in de Galerie "Het Gele Stoeltje"
aan de Burgemeester Galleestraat 36. De galerie heeft gekozen voor een grote diversiteit in
aanbod zoals bijvoorbeeld
schilderijen, objecten, sieraden,
keramiek en glas. Het bijzondere aan deze expositie is, dat het
kwalitatief heel goed werk is
dat bovendien niet boven de
duizend gulden uitkomt.
De naam "Extravagance" geeft
weer dat er veel kontrast in de werken zit en bovendien de prijzen
zeer aantrekkelijk zijn. Ook "Ex-

travagance" is, dat de aangekochte
werken direct meegenomen kunnen worden.
Tijdens het "open huis" op zaterdag 22 september, zijn wisselend
een aantal kunstenaars aanwezig.
Het publiek kan, onder het genot
van een glaasje, met de kunstenaars kennis maken en over hun
werk van gedachten wisselen.
De verkoopexpostie is vanaf 22
september tot en met 3 november
2001 te bezichtigen op donderdag
tot en met zaterdagmiddag. Ook
kan de expositie op afspraak bezocht worden onder telf. 0575552262.

Restantenopruiming
bij Welkoop Vorden
Welkoop Vorden houdt zaterdag 22 september een restantenopruiming. "De bezem gaat er
op deze dag even flink doorheen", zegt eigenaar Wim
Weenk. "Met de komst van de
euro willen we weer een frisse
winkel hebben met allemaal
nieuwe spullen."
Alle restanten en showmodellen
gaan op zaterdag 22 september te
gen hoge kortingen de deur uit.
Van tuinmeubelen tot tuinschermen en van kleding tot potterie.
Ook de doe-het-zelf-artikelen zijn
op deze dag flink afgeprijsd. "Verder hebben we artikelen die licht
beschadigd zijn. Ook die worden
op de opruimingsdag tegen een
aantrekkelijke korting verkocht",
legt Wim Weenk uit. "Er zit dus
voor iedereen wel wat bij."

De eigenaar van Welkoop Vorden
kijkt vervolgens ook al even vooruit naar dierendag. "In het kader
van dierendag houden wij op
woensdagmiddag 3 oktober een
zogenoemd Nationaal Dierenbuffet. Alle huisdieren uit Vorden
en omgeving kunnen op deze dag
gratis kennis maken met de producten van Kenner. En na afloop
krijgen ze zelfs de voerbak gratis
mee naar huis", legt Wim Weenk
uit.
Voor de kinderen is er op deze dag
weer een gratis huifkartocht door
het dorp. Kaarten hiervoor zijn
vanaf woensdag 26 september af
te halen bij de Welkoopwinkel aan
de Stationsweg 16 in Vorden. Voor
meer informatie over de restante
nopruiming zie ook advertentie elders in deze krant.

WIJ BESENTEREN:

E IOLLECT

De komende maanden presenteren wij in
onze winkel en op diverse lokalies mei

wervelende shows de nieuwste collecties van bekende topmerken als o.a.

Amanda Wyatt Bridal Wear uit

Engeland en Rembo Styling.

SHOWAGENDA:
HARMSEN
IJZERWAREN • GEREEDSCHAPPEN • MACHINES
Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.) Tel. 0575-461220

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDEUNGSBURO

» 4 november - Almelo
Theaterhotel
* 5 november - Lochem
Hotel Hof van Gel re
* 18 november - Klarenbeek
Zaal

23-30 september - Zutphen
Jaarbeurs van het Oosten
30 september - Arnhem
Congrescentrum Musis
Sacrum
7 oktober - fibergen
Cultuurcentrum vt Spieker
23 oktober - Zelhem
Zaai 1 Witte Paard

Bruids- en Cocktai

BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

JBeijer JBessdink

MR. NEUSHNSIRAAT 23

BELTRUM

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V

ts

ln-/verkoop en reparatie
van radio en televisie

THEO TERWEL

kunt u bij ons terecht. Bel (0575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

AUTOSCHADESPECIALIST
Industrieweg 19, 7251 JTVorden - Telefoon 0575-552532

Rowi Hengelo (Cld.)

ALGEMENE LEDENVERGADERING
SPORTVERENIGING RATTI
Deze vergadering wordt gehouden op maandag 24 september 2001 en begint om 20.00 uur in clubgebouw "De Eik".
AGENDA
1. Opening
2. Verslag ledenvergadering 2000
3. Rnancieel verslag seizoen 2000-2001
4. Verslag kascommissie
5. Verkiezing kascommissie
6. Voorstel contributieverhoging
7 Begroting seizoen 2001-2002
8. Pauze
9. Bestuursmededelingen
10. Bestuursverkiezing:
Aftredend, niet herkiesbaar
Door het bestuur voorgedragen
Hans Grube;
André Balvert
afgevaardige zaterdag
André Balvert;
Hans Grube
penningmeester

Rijnweg 24
7255 NW Hengelo (Gld.)

Telefoon (0575) 46 74 37
Fax (0575) 46 76 52

installateurs
Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Aftredend en herkiesbaar
Manneke Nijenhuis

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon 0575-552637

Tegenkandidaten kunnen tot 3 dagen voor de vergadering
aangemeld worden bij het bestuur.
11. Rondvraag
12. Sluiting

De woonwinkel
van Warnsveld

Bestuur S.V. Ratti.

Heeft u zin in iets lekkers?

iunale weken
Goudgele Chiquita
bananen
heel kilo

249
198
498
198

Vele gebruiksmogelijkheden
Chinese kool
per stuk
Exotisch zoet
muskaat druiven
heel kilo
Vers van 't kapmes
groene kool
500 gram

voor al uw handwerkartikelen
• DMC borduur/haakgarens 'handwerkstoffen • Kaaslinnen • Aida • Aidaband
• Beiersbont • Jobelanstoffen
•Badstofartikelen om te borduren
*fy
haakgarens
• Bordutjrpakketten • Sokkenwol/breiwol

Oei... wat lekker
tarzan salade of
bamboerauwkost
200 gram
Niet mokken...
exotische
roerbakgroente
400 gram

398

Nieuw van de echte junglespecialist
tropische rijstSChotel400gram
alleen even opwarmen

398

50 jaar? Huur 'n Sara
of Abraham 4,5 meter
f 250,00 per dag
Ooievaar 4,5 meter
f 75,00 per dag
min. 3 dagen.
Geboortefles 4 meter
f 50,00 per dag
min. 3 dagen.
Wijbath Sky Advertising BV
Deventer 0570-635858
06-20438118

In de ruim gesorteerde
shop bij Tankstation
Weulen Kranenbarg nu ook
telefoonkaarten!
zoals: Hl - KPN - Dutchtone BEN - Telfort - Libertel.
Graag tot ziens bij
WEULEN KRANENBARG, ENKWEG la VORDEN

VLAAI VAN DE WEEK:
Abrikozenvlaai f 11,Vordense kruidkoek f 3,75

Chocolade- of
Hazelnootkoeken f 3,-

Tevens verzorgen wij ook

Vrijdag en Zaterdag

uw stoomgoed

Mini harde bollen f 3,-

interieuradviseur

aanbiedingen week 38

Maandag de gehele dag geopend.
Woensdagmiddag gesloten

de woonwinkel van Warnsveld'
Fam.J. HUITINK
Burg. Galleestraat 3, Tel.: 55 16 17
www .de-echte-groenteman .nl

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon 0575-526132

Dorpsstraat 11 Vorden ttlifoon 551373

Grootste collectie van Nederland:

Pompoenenshow in Vorden
Eigenlijk moetje wel een beetje
gek zijn. En dat geeft Martin
Spiegelenberg zelf ook toe. Dit
jaar zaaide hij ruim vijfhonderd verschillende soorten
pompoenen waarvan er zo'n
350 geoogst werden. Het resultaat hiervan is van vrijdag 21
tot en met zondag 23 september te zien tijdens de pompoenenshow aan de Oude Zutphenseweg 5a in Vorden.
Pompoenen en kalebassen zijn
hot. Eigenaar Martin Spiegelenberg van Pompoenerie Tonda
Pandana kan daarover meepraten.
"Het begon allemaal een paar jaar
geleden, maar pompoenen en kalebassen zijn nog steeds erg populair", zegt hij. Dit laatste bleek wel
tijdens de pompoenenshow die de
Vordense ondernemer vorig jaar

hield. Er kwamen maar liefst drieduizend mensen een kijkje nemen. Ook voor dit jaar zijn de verwachtingen weer hoog gespannen. Zeker omdat Martin Spiegelenberg de grootste collectie pompoenen en kalebassen van Nederland hebben.
De pompoenen en kalebassen komen uit de hele wereld. "Elk jaar
probeer ik mijn collectie weer verder uit te breiden. Zo kreeg ik
laatst van vrienden pompoenenzaad uit Moldavië en zelf heb ik tijdens vakanties in Cuba, Ecuador
en Hong Kong allerlei nieuwe
soorten meegenomen. Op die manier wordt de collectie dus steeds
groter", legt hij uit.
Vorig jaar was er op de pompoenenshow een Oostenrijks echtpaar
dat speciaal daarvoor naar Vorden
was gekomen. "Ze hadden nog

Najaarsmode
bij Duthler Mode
te Zutphen
De alom bekende modeshow
van Duthler Mode in Zutphen
start zaterdag 22 september. De
gezellige ontvangst met koffie
en cake is een begin van een
modeshow, die niemand meer
wil missen!
Op enthousiaste wijze toont het
team van mannequins en dressmen de nieuwe mode. Na de grijze periode zijn het de frisse kleuren die de collectie nu overheersen. Een welkome verandering!
Leuke combinaties van stofsoorten
is een nieuwe trend!
Het inkoopteam is erin geslaagd
om een kleurrijke en warme collectie samen te stellen voor de brede doelgroep die bij Duthler Mode
wankelt.
La Strada - Cotton Club - Another
Woman vormen een speciale stijl.
Roberto Sarto - Zerres - H.S. - Laura
Lebek kleden de klant zeer modisch. Finn Karelia - Setter lady - Se
da - Freya en Knippers tekenen
voor een klassieker beeld.
De dressmen showen de collectie

van de volgende merken: Elmior,
Traffic, Bogart, Meyer, Giordano,
Baileys en Roberto Sarto. Op hun
eigen wijze tonen ze de man hoe
hij "gekleed" of "sportief kan
gaan! Nieuw zijn hier de merken
Dex en Glen. Pantalons in het
sportieve beeld met rits- en zakversieringen, ook corduroy is weer
in opkomst. Bijpassende shirts,
sweats, jacks en bodywarmers.
Al met al meer dan de moeite
waard om één van de negen shows
te bezoeken. Negen gezellige
shows, die mede verzorgd worden
door: Kapsalon Alicia, Bakkerij
Kuiper, Engelen schoenmode,
Hans Anders en de Bloemenhoek.
Zaterdag 22 september tot en met
donderdag 27 september.
Special zondag 23 september 's middags extra shows. Maandag is er
geen show.
De andere dagen is er een show
's morgens en 's middags. Reserve
ren is mogelijk. Voor vervoer kan
gezorgd worden. Voor aanvangstijden van de shows zie de advertentie elders in deze krant.

nooit zoveel verschillende pompoenen en kalebassen gezien",
zegt Martin Spiegelenberg. "Dit is
de grootste show van "Ganz Europa" zeiden ze tegen me. En dat is
natuurlijk leuk om te horen."
Naast de verkoop van pompoenen
en kalebassen zijn er in het weekend van vrijdag 21 tot en met zondag 23 september allerlei demonstraties op het terrein van Tonda
Pandana. Verder wordt getoond
wat je op 'culinair gebied' alle
maal met pompoenen kunt doen.
Hierbij moet onder ander gedacht
worden aan het maken van cake,
soep en jam. Ook de naastgelegen
boomkwekerij kan in het pompoe
nenweekend bezichtigd worden.
Voor meer informatie kan men
bellen met (0575) 55 14 64. Zie ook
advertentie.

Djembé
Cursus in
Vorden
Hoewel de Muzehof zijn kortlopende cursussen meestal in
Zutphen plant, zal er dit jaar
een djembé cursus in Vorden
worden gegeven

23 T/M 30 SEPTEMBER 2001
HANZEHAL ZUTPHEN
De consumentenbeurs van OostNederland. Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 14.00 - 22.00
uur, zaterdag en zondag 11.00 18.00 uur

Op www.jaarbeursoosten.nl kunt
u het hele jaar door winkelen in
uw eigen regio met veel informatie over nieuws uit uw regio en uiteraard Het beursplein met alle actuele beursinformatie.

ACTIVITEITEN:
Veel deelnemers hebben speciale
acties en demonstraties waardoor
een bezoek extra aantrekkelijk is.
Er zijn diverse thema's en activiteiten zoals het thema Sfeervol
Wonen met een adviesplein voor
gratis advies inzake inrichting van
uw huis en/of tuin. Modepaviljoen, Gezondheidsplein etc...etc...
Tevens kunt u op zondag 30 september a.s. gratis maximaal drie
artikelen laten taxeren door een
beïdigd taxateur van Veilinghuys
De Castanghe uit Lochem.

DEELNEMERS:
Veel regionale en landelijke exposanten presenteren zich in
Zutphen met de meest uiteen-lopende artikelen en diensten. U

MAAK GEBRUIK VAN DE ONDERSTAANDE KORTINGSBON EN KOM
SFEER PROEVEN OP DE JAARBEURS VAN HET OOSTEN !!!

De Jaarbeurs van het Oosten is het
sfeervolle ontmoetingspunt, waar
u vele aanbieders treft met steeds
weer verrassende items en natuurlijk de laatste trends.

KORTINGSBON
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u een korting van ƒ 2,50 p.p.
op de geldende toegangsprijs voor volwassenen van ƒ 12,50 p.p. Deze
bon is geldig voor maximaal 4 personen, niet geldig in combinatie
met andere kortingsacties en alleen van toepassing wanneer alle
gegevens in blokletters zijn ingevuld.
Naam:
Adres:
Postcode:

Deze cursus van 10 lessen wordt
gegeven in het Dorpshuis van Vorden op de maandagavond en start
op l oktober aanstaande. De docent is de heer Hans ten Velde uit
Aalten, in alle opzichten een spe
cialist op dit gebied.
De deelnemers aan deze cursus
zullen vertrouwd raken met de
traditionele percussiemuziek van
West Afrika. Karakteristiek aan deze muziek zijn de verschillende
ritmes die door en naast elkaar
worden gebruikt. ledere drummer
speelt zijn eigen ritmische patroon en het resultaat is hierdoor
soms grappig, soms boeiend en
soms fascinerend. De muziek
wordt ook tegenwoordig nog in
zijn authentieke wijze uitgevoerd
en vormt een belangrijke spil in
het Afrikaanse leven van alledag.
Wie belangstelling heeft voor deze
vorm van "wereldmuziek" kan
zich bij de Muzehof of op de proefles van aanstaande maandag opge
ven voor de Djembé cursus.
Wie zelf geen djembé heeft, kan er
een huren voor de duur van de
cursus, huurkoop is ook mogelijk.
Informatie: de heer Theo Kip, telefoon 51 53 50

kunt hierbij denken aan; woninginrichting, vloeren, interieur,
huis-en tuindecoraties, meubelen,
telecommunicatie, mode, financiën, internet etc... etc..

Woonplaats:

E-mail:
Aantal persone i:
(P.S. kinderen t/m 12 jaar hebben onder begeleiding gratis toegang)
WEEKBLAD CONTACT, DRUKKERIJ WEEVERS - VORDEN

Toneel Veldhoeks Feest
De toneelgroep Veldhoek voert
tijdens het jaarlijks School- en
Volksfeest op vrijdagavond 28
september het blijspel
Verliefd... Verloofd... maar nooit
getrouwd! op
Dit blijspel bevat alle ingrediënten
die hiervoor nodig zijn.
Twee moeders uit welgestelde
kringen proberen resp. hun zoon
en dochter te koppelen. Een zeeman en een hulpje in de huishouding gooien roet in het eten. Of
het uiteindelijk toch lukt kunt U

het beste zelf komen bekijken.
Tot ziens in de Veldhoek mede namens de regisseur Wim Bouwmeester.
Souffleuse Alice Bloemendal en de
mensen op de planken zijn: H.
Wolsheimer - M. Schepers - B. Bulten - R. Ankersmit - G. Kemper - J.
Rossel - A. Eggink - N. Klein Selle - L
Korten.
Noteert U alvast de datum.
Na afloop van de toneelvoorstelling is er gelegenheid te dansen op
de muziek van de Veldhoekse
band "Real Time"

Wielerronde van Hengelo
zondag 23 september a.s. Van aaibare boomkikker tot mini draak
Het is al weer de 21e Wielerronde van Hengelo (Gld.), die de
RTV Vierakker-Wichmond organiseert. Veel aandacht gaat er
uit naar de "Rabo Dikke Banden Race" voor de jeugd tot 13
jaar.
Hier kunnen zij zich meten met
leeftijd genoten op een gewone
dagelijkse fiets, of als zij dat willen
op een race - of mountainbike. De
jeugd kan inschrijfformulieren afhalen bij de plaatselijke Rabobank
filialen. Ook inschrijven op de dag
zelf is mogelijk.
Bij de permanance dat onderdak
heeft bij Eetcafé de Egelantier aan
de Spalstraat kan de jeugd zich
opgeven. De Rabobank verzorgt
dat ze veilig over het parcours
kunnen. De jeugd krijgt een heuse
valhelm te beschikking gesteld en
iedere deelnemer krijgt na de wedstrijd een verassing mee. Wij hopen als organisatoren dat er vele
jeugdigen aan de start zullen
staan.

's Middags gaat de Sportklasse B
weer van start. Hierin starten een
aantal bekende renners uit uw
omgeving, zoals Casper Vrielink
en Rudi Vrinking uit Zutphen, Rudi Peters uit Wichmond en Henri
Eemens uit Deventer. Zij zullen samen met de andere deelnemer s
voor een prachtig spektakel op een
gewijzigd parcours gaan zorgen.
Later gaat de Sportklasse A van
start met hierin een aantal plaatselijke favorieten. Martin Weijers
en Peter Makkink zullen er alles
aan doen om de ronde op hun
naam te brengen. Maar ook Reynold Harmsen uit Warnsveld is in
goede vorm en zal zeker een gooi
naar het hoogste platvorm doen.
Vervolgens starten de Veteranen
50+, waarin een aantal bijzonder
goede oud renners de wedstrijd
glans zullen gaan geven. Onder
aanvoering van streekrenner Jan
Pieterse zullen deze heren voor
een prachtige wedstrijd gaan zorgen. Wij wensen u als organisatie
veel kijkplezier toe.

Landschapsbeheer Gelderland
organiseert woensdag 26 september in samenwerking met
het AOC in Vorden in het Dorpshuis een cursus over de aanleg
en het onderhoud van poelen.
De cursus wordt gedeeltelijk gesubsidieerd in het kader van
het "W.C.L. de Graafschap". De
cursus is bedoeld voor mensen
in het wijde buitengebied van
Geesteren, Lochem, Ruurlo en
Vorden die geïnteresseerd zijn
in hun landschap en misschien
zelfs wel op hun eigen terrein
een poel zouden willen aanleggen.
De Achterhoek kent naast de groene en de bruine kikker en de gewone salamander, op enkele plaatsen nog heel bijzondere amfibieën
die onze aandacht verdienen. Zo
komt in Mariënvelde in de ge
meente Ruurlo bijvoorbeeld de
boomkikker nog voor. De boomkikker is een prachtig klein groen
kikkertje dat met behulp van zuignapjes in bomen en struiken

klimt. Ook de knoflookpad en de
kamsalamander die nog het meest
op een mini draakje lijkt, zijn amfibieën die wij gelukkig bij ons in
de regio nog nebben. Maar de populaties zijn erg beperkt en een
beetje hulp kan geen kwaad. Een
lint van poelen in het landschap
zorgt er voor dat deze amfibieën
zich van poel naar poel kunnen
verplaatsen en op die manier met
andere populaties in contact komen, zodat hun voortbestaan verzekerd is. Het aantal poelen in de
Achterhoek is nog steeds maar
zo'n tien procent van het aantal
dat er vroeger was, ondanks het
feit dat steeds meer mensen een
poel als verrijking van hun terrein
zien. Vroeger fungeerden poelen
als drinkplaats voor het vee, als
wasplaats of als reservoir voor
bluswater. Met het wegvallen van
deze functies verdwenen er langzaam maar zeker steeds meer poe
len uit het landschap. Zelfs nu we
de waarde van een poel als onderdeel van het landschap meer waarderen en weten dat het een verrij-

king van de flora en de fauna oplevert, gooien we er met zijn allen
altijd nog elk jaar meer dicht dan
er nieuwe bijkomen. Een goed aangelegde poel is een kraamplaats
voor kikkers, padden en salamanders. Als we naast de poel ook nog
zorgen voor een mooi stukje landbiotoop dan kunnen we er met
zijn allen voor zorgen dat de amfibieën zich thuis voelen in de Achterhoek. Een poel is niet alleen een
vestigingsplaats voor kikkers, padden en salamanders.
Ook verschillende plantensoorten
gedijen goed in en aan de rand van
een poel en vogels en zoogdieren
maken graag gebruik van poelen
om te drinken en te baden. Een
poel aanleggen is meer dan een
gat graven en maar afwachten wat
er gebeurt. Je moet met een aantal
zaken rekening houden. Zo is de
hoogte van de grondwaterstand,
de vegetatie in de buurt, de omvang en de diepte van de poel en
de ligging ten opzichte van de zon
van belang.
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Schoolkinderen vragen meer begrip van overige verkeersdeelnemers

3VO campagne 'De scholen zijn weer begonnen'
3VO organiseert voor de 12e keer op
een rij de actie 'De scholen zijn weer
begonnen'. Doel van de campagne
is het bevorderen van de verkeersveiligheid voor de schoolgaande
jeugd. De actie attendeert volwassen verkeersdeelnemers aan het
begin van het nieuwe schooljaar op
de twee miljoen leerlingen die opnieuw dagelijks onderweg zijn van
en naar school. In heel Nederland
kleuren de bekende spandoeken en
attentieborden met de tekst 'De
scholen zijn weer begonnen' het
straatbeeld. Weggebruikers, ouders, leraren en overheid worden zo
aangespoord om de veiligheid op
de schoolroutes en in de schoolomgeving te bevorderen.
In de eerste weken na de zomervakantie
is het aantal ongevallen met schoolgaande
kinderen het grootst. De schooljeugd moet
weer wennen aan de dagelijkse gang door
het verkeer naar school. Met name de
groep 12- tot 14-jarigen, de 'brugklassers',
krijgt veelal te maken met nieuwe schoolroutes. Maar ook kinderen (jonger dan12
jaar) die voor het eerst zelfstandig naar
school gaan voelen zich onwennig in het
verkeer. Automobilisten op hun beurt, moeten weer wennen aan een druk verkeersbeeld met onverwachte situaties.

Kwetsbare verkeersdeelnemers
Ongevalstatistieken tonen aan dat jongeren een veel grotere kans lopen om bij een
ongeluk betrokken te raken dan volwassenen. Schoolkinderen blijken zelfs de meest
kwetsbare verkeersdeelnemers. Vorig jaar
zijn er in het verkeer 58 kinderen tot en
met 14 jaar om het leven gekomen. In dezelfde leeftijdscategorie moesten ongeveer
2.500 kinderen na een verkeersongeval
ernstig gewond in het ziekenhuis worden
opgenomen.
Nu de scholen weer beginnen vraagt de
schooljeugd om extra begrip van alle
verkeersdeelnemers. De duizenden jongeren met hun vaak zware schooltassen zorgen voor een heel ander verkeersbeeld dan
in de rustige vakantieperiode. Bovendien
lopen de kinderen door hun speelse gedrag,
hun onervarenheid in het verkeer en hun
geringe kennis van de verkeersregels extra

Fietsen zonder licht is bovendien
altijd gevaarlijk. Daarnaast heb je
er ais fietser zelf ook last van: je
ziet zelf minder en je wordt ook
door anderen minder goed gezien.

Voor schoolkinderen is de weg van en naar school vaak een route vol gevaren. Veel jongens en meisjes gaan nu voor het eerst zelfstandig
naar school of bezoeken voor het eerst een school voor voortgezet onderwijs. Houdt daarom rekening met onverwachte gedragingen.
risico's. Uit de cijfers blijkt dan ook dat in de uw kind of die schooltas echt zo stampvol
eerste weken van het nieuwe schooljaar moet. En geef bovendien zelf altijd het
veel ongelukken plaatsvinden waarbij jon- goede voorbeeld in het verkeer.
geren en kinderen betrokken zijn.

Politietoezicht
Geef het goede voorbeeld
Met de start van het nieuwe schoolseizoen
wordt door de schooljeugd aan alle verkeersdeelnemers om extra aandacht gevraagd voor hun situatie. Matig uw snelheid
als u schoolkinderen ziet, rijd langzaam stapvoets is vaak al hard genoeg - als u in
een woonwijk of in de buurt van een school
komt, houd ruim afstand bij het inhalen van
groepjes schoolkinderen en geef de kinderen zo veel mogelijk voorrang.
Ook ouders kunnen eraan meehelpen dat
alle scholieren dagelijks veilig van huis naar
school en weer terug komen. Het zijn vaak
de kleine dingen die het 'm doen: leer de
kinderen de elementaire verkeersregels,
verken samen vooraf de schoolroute, zorg
dat de fiets in orde is en laat de kinderen
op tijd vertrekken. Bekijk ook samen met

Tijdens de actieperiode houdt de politie
extra toezicht op de schoolroutes. Daarbij
besteedt de politie zowel aandacht aan
schoolgaande kinderen op fiets of brommer als aan automobilisten en bus- en
vrachtwagenchauffeurs. Schoolkinderen
kunnen rekenen op fiets- en bromfietscontroles. Verder vinden er snelheidscontroles plaats evenals gericht toezicht op
het verkeersgedrag van alle partijen op de
schoolroutes.
Als iedereen meewerkt, dan kan de veiligheid op de schoolroutes en in de schoolomgeving dit jaar verder verbeteren. Met
als positief effect dat het aantal verkeersongevallen met scholieren hopelijk verder
afneemt. Namens de schoolgaande jeugd
van Nederland alvast bedankt!

^^^^^^^^^ Verenigde
Verenig
Verkeers
Veiligheids
Organisatie
^^^
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Doe mee!
Staat verkeersveiligheid bij u ook
voorop, doe dan met ons mee:
• Word lid van 3VO.
• Meld u aan als vrijwilliger.
• Ondersteun 3VO in uw
gemeente.
• Wordt als bedrijf of gemeente
partner van 3VO.

Meer informatie
3VO
Postbus 423
1270 AK Huizen
Tel: 035-524 88 00
Fax: 035-524 88 99
E-mail: info@3vo.nl
Internet: www.3vo.nl
De Verenigde Verkeers Veiligheids
Organisatie 3VO zet sinds 2000
het werk voort van de vereniging
Veilig Verkeer Nederland (VVN),
De Voetgangersvereniging en
de Stichting Kinderen Voorrang!

Bij de jaarlijkse campagne: 'De
scholen zijn weer begonnen' zijn
talrijke personen en organisaties
betrokken. Gemeenten functioneren als coördinator.
Zij worden terzijde gestaan door
de Regionale of Provinciale Organen voor de Verkeersveiligheid, de
plaatselijke afdelingen van 3VO,
het onderwijs en de politie.
Kortom, iedereen die bij het wel
en wee van de schoolgaande
jeugd is betrokken.

Tijdens de campagne 'De scholen
zijn weer begonnen'I0t de politie speciaal op de schoolroutes en op het
gedrag van alle verkeersdeelnemers.

Een goede zichtbaarheid van fietsers in schemer en duisternis
laat nog altijd veel te wensen
over. Zo voeren veel kinderen op
de fiets niet de voorgeschreven
verlichting en reflectie in het
donker. Kapotte verlichting, ondeugdelijke reflectie en het
zwaarder moeten trappen zijn
daarvoor de hoofdoorzaken.
In het jaar 2000 deelde de politie
voor het fietsen zonder licht
45.628 boetes uit.

Automobilisten
doe mee!

Ais automobilist kunt u natuurlijk niet achterblijven. We spreken daarom graag af dat alle
autorijders ook meedoen en eraan bijdragen om 'De scholen
zijn weer begonnen' tot een sücces te maken. De veiligheid van
twee miljoen schoolkinderen ligt
mede in uw hand.

Fietser
laat je zien!

« Fietsen moeten in ons land altijd
zijn uitgerust met een rode achterreflector, gele pedaalreflectoren en witte of gele zijreflectie op
banden of wielspaken. Bij schemer, duisternis of tijdens slecht
zicht moet de fiets voorzien zijn
van een wit voorlicht en een
goedgekeurd rood achterlicht.
• Witte voorreflectoren en witte
achterspatborden zijn niet verplicht, maar wel aan te bevelen.
Knipperende of rollende batterijverlichting voor- en achterop de
fiets is niet toegestaan.
• Een fiets moet zijn aangepast
aan de lengte van uw kind. Op
een verkeerd afgestelde fiets
kom je moeilijk bij de trappers
of stoot je tegen het stuur. Het
zadel moet zo hoog staan dat uw
kind met zijn voeten de grond
raakt.

Geef het door,
rechts gaat voor
Bij de nieuwe 'Rechts gaat voor' verkeersregel, moet aan alle bestuurders van rechts, dus ook aan
fietsers, op gelijkwaardige kruispunten voorrang worden gegeven.
Belangrijk is wel dat fietsers aan
de nieuwe voorrangsregels een
positieve bijdrage leveren door bij
schemer en duisternis altijd goed
zichtbaar te zijn. Verlichting en reflectie zijn hierbij onmisbaar.

Broodjes bij de schoolstart

'Goed ontbijt heeft altijd voorrang'
Bekijk samen met uw kind de schoolroute en leg de elementaire verkeersregels uit.

Rekening houden met kinderen
in het verkeer, hoe doe je dat?
Voor schoolkinderen is de weg van en naar school vaak een route vol
gevaren. Veel jongens en meisjes gaan voor het eerst zelfstandig naar
school of bezoeken voor het eerst een school voor voortgezet onderwijs. Vaak is dit een nieuwe of lange route met veel oversteekpunten.
Kinderen vinden in het algemeen dat er op de schoolroutes (te) weinig
rekening met hen wordt gehouden. Als automobilisten beter op schoolgaande kinderen letten en minder snel rijden, is dat al een stap in de
goede richting van het veiliger maken van de schoolroutes.
Dat er vaak geen rekening wordt gehouden met de jonge verkeersdeelnemers,
blijkt wel uit de uitspraken van kinderen uit
de hoogste klassen van een basisschool:
"Auto's rijden te hard", "Brommers rijden
zo dicht langs je dat de jassen tegen elkaar schuren", "Bij zebra's en rotondes krijg
je vaak geen voorrang".
Judith: "Ik moest een keer opzij springen
voor een auto. Ik vind dat automobilisten
veel te snel rijden. Volgens mij kunnen ze
dan nooit meer remmen. Als ze langzamer
gaan rijden, gebeuren er minder ongelukken. Dat is toch goed voor iedereen".
Thomas heeft vaak last van brommers die

willen passeren: "Die beginnen al heel snel
te toeteren. Dat vind ik vervelend. En dan
scheuren ze vlak langs je heen. Soms verlies je dan bijna je evenwicht. Andere kinderen zijn wel 'ns gevallen, doordat ze geraakt zijn door een brommer".
Op de vraag wat de kinderen vooral van
andere verkeersdeelnemers verwachten,
antwoorden ze, dat ze voldoende gelegenheid willen hebben om over te steken, ze
zouden willen dat automobilisten niet op
het laatste moment stoppen en dat auto's
en brommers niet vlak langs ze heen moeten rijden.

Ook dit jaar zorgen de ambachtelijke bakkers samen met Blue Band in
het kader van de campagne: 'De scholen zijn weer begonnen' voor wat
lekkers bij de schoolstart. Onder het motto 'Een goed ontbijt heeft altijd
voorrang' krijgen de leerlingen van talrijke basisscholen symbolisch
een broodmaaltijd aangeboden op hun eerste schooldag. Een goed ontbijt zorgt er immers voor dat een kind zich fitter voelt en alerter is op
weg naar school.
Daarnaast organiseert de keten van ambachtelijke bakkers een kleurwedstrijd. Miljoenen broden worden in de campagneperiode verpakt in een speciale 'De scholen zijn weer begonnen' actieverpakking.
In de eerste week dat de kinderen weer naar
school gaan, delen de ambachtelijke bak-

kers, die werken onder de naam 'Uw Bakker' deze broden uit. Met de kleurwedstrijd
die op de broodzak staat afgedrukt zijn voor
kinderen fietsen te winnen. Als extraatje krijgen kinderen bij die kleurplaat een reflectieband voor om de arm om op te vallen in het
verkeer als het donker is.

Showtiine bij Visser Mode

Archeologisch
onderzoek nabij Zutphen
Maandag 24 september verschijnt
er bij Uitgeversmaatschappij
Walburg Pers de boekuitgave
Leesten en Eme 2. Steentijdjagers en Frankische boeren in
het Laaksche Veld bij Zutphen.
Het boek is het resultaat van zes
jaar archeologisch onderzoek ten
zuidwesten van Zutphen. Michel
Groothedde, Jeroen Bouwmeester,
Jos Deeben, Bert Groenewoudt,
Hans Peeters en Sophie Peeters-Verneau hebben bijdragen geleverd
aan dit boek, met daarin vele illustraties van de opgravingen. De pre
sentatie van het boek zal 's middags plaatsvinden in de trouwzaal
van het oude Stadhuis te Zutphen.
Waar eens de buurtschappen Leesten en Eme lagen, is op oud boe
renland sinds 1991 een complete
nieuwbouwwijk verrezen. Uit de
resultaten van archeologische opgravingen, die voorafgaand aan de
nieuwbouw zijn uitgevoerd, blijkt
dat juist dit gebied duizenden jaren eerder ook al werd bewoond. In
1996, na 6 jaar archeologisch on-

Afgelopen vrijdag, zondag en
donderdag was het 'showtime'
bij Visser Mode in Vorden.
Vrijdag en zondag showden een
achttal mannequins de collecties
van o.a. Esprit, Mexx, Street One,
Cecil, Sandwich, Bandolera, Hammer, Polo-land, Mac Rosner, Tauri.
Leuke draagbare mode met veel
modische accenten. De kleuren camel, zwart, bruin, bordeaux gecombineerd met rood, zachtblauw, zachtrose zijn belangrijk

dit seizoen. Bij Polo-land zien we
ook de kleuren fuchsia, en paars
zowel in pull-overs als bodywarmers en jacks.
Donderdag waren er een 3-tal se
niorshows, waarbij naast modische accenten ook veel aandacht
was voor draagcomfort. De collecties van o.a. Gerry Weber, Marcona, Pisser en Frankenwalder zijn
zeer veelzijdig. Er is volop kleur in
het modebeeld. Veel aandacht natuurlijk voor de pantalons o.a. van

Gardeur en Zerres, zowel in normale als in 7/8 lengte. Ook in fantasie in de bonnetrie valt op; intarsia breisels, veel vesten en pied
de coq dessins.
Opvallend is de uitgebreide collectie jacks, coats en mantels in vele
variaties en stoffen. Bent u niet in
de gelegenheid geweest de shows
te bezoeken, dan is het zeker de
moeite waard de collecties bij Visser Mode in Vorden te bekijken. Er
komen nog dagelijks nieuwe modeitems binnen!

derzoek verscheen het eerste deel
van de verslaglegging van de opgravingen getiteld: Leesten en Eme.
Nu, weer zes jaar later, heeft het
onderzoek veel nieuwe en deels
zeer bijzondere informatie opgele
verd. Meer dan 10.000 jaar geleden
woonden er in het onderzochte ge
bied al groepen mensen, die in de
bossen leefden van de jacht, de visvangst en de verzameling van
plantaardig voedsel. Men leefde
uitsluitend van wat de natuur te
bieden had. Later vestigden zich
hier boeren. De landbouw werd
geïntroduceerd; het land werd ontgonnen en bewerkt tot akkers en
weiden en de eerste kleine nederzettingen verschenen. Met uitgebreide beschrijvingen van de opgravingen, een verhelderende toe
lichting en de vele illustraties,
schetst dit boek wederom een Ie *
vendig beeld van de bewoning in
lang vervlogen tijden. Leesten en
Eme 2 is daardoor een aanwinst
voor elke geïnteresseerde in archeologie en in de geschiedenis
van deze streek.

'Veilinghuijs l 'DeCastanghe
houdt ten overstaan van gerechtsdeurwaarder J.M. van Meggelen een

BELANGRIJKE

ANTIEK
VEILING
LOCHEM

o.a. Schilderijen: S. Detmers, Harlander, etc.

4 KIJKDAGEN
donderdag 20 sept. 13-17.30 u.
vrijdag
21 sept. 10-21.00 u.
zaterdag
22 sept. 10-17.30 u.
zondag
23 sept. 10-17.30 u.
VEILINGDAGEN
24 t/m 28 sept., aanvang 19 u,
Tel: 0573 - 25 18 95 (5 lijnen)
Erkende veilingmeesters/taxateurs
Kastanjelaan 34-36, Lochem

De
planken-vloer is 'in'.
Daarom biedt "De Parketconcurrent" u een keur aan

deze vloeren, voor lage, zo niet abnormaal lage prjjzea
Overtuig uzelf!!

planken-vloeren
Grenen:

22 mm. dik, IS.5 cm. breed, 2 meter lang:

RTVers rijden
sterk in Elburg

Winterswijk en Haaksbergen. Peter Makkink werd in een regenkoers 15e en Martin Weijers 19e. In
In het Veluwse Elburg werd afgelo- Haaksbergen werd een omnium
pen zaterdag de plaatselijke wie- verreden, hier werd Rudi Peters
lerronde verreden. Hier stonden uiteindelijk 2e achter John Lamook RTVers aan de start. In de mertink uit Wierden. Aanstaande
sportklasse A categorie won Ba- weekend wordt de ronde van Henrend Verhagen uit Woerden de gelo verreden, hier staan diverse
koers, hij deed dit knap hij had RTVers aan het vertrek. Ook is de
driekwart voorsprong op achter- RTV bezig met de Raboronde van
volgende groep waarin RTVer Pe- Vorden die een week later is. In al
ter Maktónk zat. De Hengeloer deze 2 wedstrijden worden er dikhaalde het maximale eruit en reed kebanden races verreden. Dit zijn
naar een 3e plaats. Reynold Harm- wedstrijden voor de jeugd van 8
sen werd 16e en Alfred Mol be- t/m 12 jaar. Inschrijfformulieren
haalde een 19e plaats. Ook de cate- liggen bij alle Rabobanken Graafgorie veteranen/sportklasse B ston- schap West en start mogelijkheid
den aan de start, in deze wedstrijd
tot een halfuur voor aanvang. Moreed Rudi Peters naar een 4e plek.
menteel traind de R.T.V.voor het
Op zondag reden de jongens in clubkampioenschap te Dronten

vertrek vanuit de Meerpaal aldaar.
De 6 sterkste R.T.V.ers staan dan
ook aan de start ,ook zal de jeugd
weer aan de start verschijnen deze
jongens trainen volop hiervoor ze
starten in de B categorie leeftijd 14
t/m 18 jaar. De clubkampioenschappen zijn op zaterdag 29 september.

Hobbybeurs
Dit jaar wordt er een hobbybeurs
georganiseerd in het Dorpscentrum in Vorden op zondag 18 november a.s. Lijkt het u ook leuk om
met uw eigen gemaakte hobby's
aanwezig te zijn op de beurs. Bel
dan voor inlichtingen Angeline
Ooyman, tel. 0573-491261 voor l
oktober a.s.

planken-vloeren
Grenen:

22 mm. dik, 17 cm. breed, 2 meter lang:

planken-vloeren XI feQ 95
rustiek Eiken: Tl.vvom

22 mm. dik, breedtes tot 19.5cm

Nog enkele voorbeelden:
. _
lamelparket toplaag 4 mm. v.a. Tl. v5f •...
Massieve stroken 14 mm. Maple f |.39.¥

Europa Parket
Bremstraat 23 Neede
M 0545-292907
6«op«nd: dl t/m viU van 9.00 -17.00 uur
zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

Herfst: heerlijke kleu
Als de zon in de herfst laag door de tuin schijnt, licht alles
wat kleur heeft extra op. De witte schors van berken,
vlammende herfstbladkleuren, de warme tinten van
laatbloeiende vaste planten... De vochtige tuin geurt
bovendien naar bosgrond. De natuur bereidt zich voldaan
voor op de winter. Overal zijn kleurige bessen, bottels en
andere vruchten te zien. Ook in de herfst kan het
fantastisch zijn in de tuin, als u tenminste de juiste
planten heeft. Kijk eens rond in het tuincentrum: de
keuze aan mooie mogelijkheden is geweldig!

Rozenbottels, mooi en lekker
Lang niet alle rozen vormen bottels. U
moet dus de juiste soorten kiezen als u
van die rozenvruchten wilt genieten. Als
ze er bij het tuincentrum nu niet aanzitten, krijgen ze ze waarschijnlijk niet.
Vraag het anders even of kijk op het etiket. Rozenbottels zijn eetbaar, maar bij
Rosa rugosa, de Japanse bottelroos of
rimpelroos, zitten de bottels helemaal vol
vitamine C! Haal de pitjes eruit en maak
jam van de vlezige schillen. Gezond en
lekker, zeker met wat appel of kweepeer
erdoor. Niet alle bottels zijn zo glad en
rond als bij Rosa rugosa, ze zijn er ook
met flesvorm, eivormig en zelfs gestekeld. Ook de kleuren wisselen per soort.
Ze kunnen allerlei tinten oranje, rood,
oranjebruin en zelfs bijna zwart vertonen.

Van zuil tot bol
Aan de echte cipressen uit het Zuid-Europese landschap hebben veel mensen geweldige vakantieherinneringen. Helaas zijn die bomen niet winterhard genoeg en bovendien veel te groot voor onze tuinen, maar er zijn genoeg andere soorten die net
zo smal opgroeien en veel kleiner blijven. In het tuincentrum vindt u ze onmiddellijk:
kleine zuilvormige variëteiten als Juniperus communis 'Hibernica', grotere als de
blauwgrijze Chamaecyparis thyoides, of de Servische spar (Picea omorika). Er zijn
ook bredere kegelvormen, treurvormen, soorten met een hoge kroon op stam en
woest gevormde planten met surrealistische takken die wild alle kanten uitgroeien.
Andere hebben van nature een keurige, strakke bolvorm, bijvoorbeeld de kleine Picea a/j/es'Ohlendorffii'en Chamaecyparis lawsoniana'Minima'. Bovendien is de variatie in kleuren van de naalden of schubben veel groter dan vaak wordt gedacht:
van licht- of donkergroen, via brons, grijs en hardblauw naar geel en zelfs goudkleurig. Ook bonte vormen komen voor.

Coniferen voor sterke vormen
Coniferen zijn eigenlijk een beetje oerbomen - ze hebben iets tijdloos. Ze bestonden al lang voordat er loofbomen
waren en ze zijn er nog steeds. De oudste
levende wezens op aarde zijn coniferen,
er zijn er van zelfs 5000 (!) jaar oud. Ze
hebben weinig last van aantastingen en
komen voor van de tropen tot aan de
poolgrenzen. De meeste behouden ook
's winters hun blad en geven zo in alle
seizoenen kleur aan de tuin. Bovendien
hebben ze vaak sterke vormen en laten
sommige zich ook nog eens gewillig in
allerlei vormen snoeien.

Lekker tuinieren in de herfst
September:
• Groenblijvende planten inplanten.
• Ranken van klim- en leiplanten vastmaken.
• Gevoelige kuipplanten voor de eerste nachtvorsten naar de
overwinteringsplek overbrengen.
•
Vroeg bloeiende vaste planten delen.
• Laatste snoeibeurt voor de hagen.
Oktober:
• Voorjaarsbloeiende bol- en knolgewassen planten.
• Organische mest tussen de heesters strooien.
• De laatste maaibeurt voor het gazon (maai op 3 a 4 cm).
• Dahlia's en andere zomerbloeiende bol- en knolgewassen
rooien en vorstvrij bewaren.
• Blad van het gazon harken en uit de vijver halen.
November:
Potgrond tussen de vaste planten aanbrengen.
Nieuwe rozen planten (oculatie 5 cm onder de grond).
Oudere rozen aanheuvelen (grond tegen de voet aanbrengen).
Bomen en heesters planten.
Bolgewassen kunnen ook nu de grond nog in.

Nog veel meer bijzondere
siervruchten
In deze tijd van het jaar zit de kardinaalshoed (Euonymus europaeus) vol kleine
(ca. 1 cm doorsnee), feloranje vruchtjes
die qua vorm wel wat van het hoofddeksel van een kardinaal weg hebben. De
schitterende Clerodendrum trichotomum
(de zogenaamde kansenboom.een flinke
heester) zit nu vol met blauwe bessen
waar vijf karmijnrode kelkbladen omheen
staan. Een fantastisch gezicht. En als u
dan ook nog weet dat daar witte, heerlijk
geurende bloemen aan vooraf gaan...
een echte aanrader dus. Een leuke
sneeuwbalsoort, Viburnum davidii, blijft
veel kleiner (40 cm), maar het leerachtige
blad is wintergroen en de plant vormt hele
trossen blauwe bessen. De echte sneeuwbes, Symphoricarpos, heeft witte bessen,
maar bij 'Magie Berry' zijn ze prachtig
rood en bij 'Mother of Pearl' wit met een
zachte oranjerode blos. Callicarpa zit nu
vol lilapaarse vruchten. De vrouwelijke
planten van de lage Pernettya's dragen
een rijke vracht aan witte, rode of paarse
bessen. Er is nog veel meer. Omdat de
planten in pot zijn gekweekt, kunt u ze
probleemloos - met bessen en al - planten zolang het niet vriest.

Kleurdragers van groot
tot klein
Bij de klim- en leiplanten zorgen wingerd
(Parthenodssus) en de vuurdoorn (Pyracantha), de een met blad en de andere
met bessen, voor felle herfstkleuren. Een
selectie aan kleine bomen of grote struiken met opvallende herfstkleuren die in
iedere tuin passen: de sierlijke Parrotiapersica groeit als boompje of brede struik.
Hij wordt maar 6-9 m hoog en krijgt schitterende scharlakenrode of gele herfstkleuren. Even groot wordt Cercidiphyllum japonicum met een warmgele herfstkleur.
De laatste wordt ook wel Katsura-boom
genoemd. Minstens zo mooi geel verkleurt
de schijnels (Clethra alnifolia), een tot 2
m hoge struik die bovendien van juni tot
september uitbundig bloeit met grote
trossen witte bloemen. Nog zo'n mooie:
Fothergilla major, een tot 3 m hoge struik.
Het blad heeft nu fantastische gele, oranje en roodpaarse tinten. De tot 2 m hoge
appelbes (Aronia arbutifolia) kleurt nu
niet alleen warmrood, maar de planten
zitten ook vol helderrode vruchten. Een
kleinere soort (tot 1 m hoog, Aronia melanocarpa) krijgt zwarte bessen, terwijl het
blad een bijzondere bruinachtig-rode tint
aanneemt. Zo kunnen we doorgaan, want
de lijst is veel langer! Nog één tip: kijk ook
bij de zuurbessen! Berberis wilsoniae(\ m
hoog) bijv. heeft nu felrood blad, in meijuni lichtgele bloemen en daarna oranjerode tot zalmrode bessen. Dat is - alweer
- ieder jaar drie keer genieten! Echt, het
kan in de herfst erg mooi zijn in de tuin!
Er zijn ook bladverliezende coniferen Ginkgo, Larix, Metasequoia
en Taxodium laten hun naalden
(bij Ginkgo eendenpootblaadjes)
vallen nadat het in de herfst
mooi geel is verkleurd.

De meeste wintergroene planten verkleuren in de herfst nauwelijks, hoewel er
bijv. coniferen zijn die van groen wat
bronskleurig worden. Het zijn vooral de
bladverliezers die er een waar kleurenfeest van maken. Die stoten hun blad af
om de verdamping in de winter te beperken. Ze halen er de voedingsstoffen
uit en proppen ze vol met afvalstoffen.
Door allerlei omzettingsprocessen ontstaan vaak totaal andere bladkleuren
dan in de zomer. Kleuren die zelfs aan
één en dezelfde plant geweldig kunnen
variëren. De kleuren zijn het meest intens na warme, droge nazomers.

Sfeertips voor potten en bakken
Ruim uw uitgebloeide bakken met zomerplanten niet op, maar beplant ze opnieuw
voor volop herfst- en wintersfeer! Een paar tips:
• Bekleed de binnenkant van de pot of bak met noppenfolie voordat u hem beplant. Dat isoleert geweldig. Wel onderin een paar openingen laten voor de afwatering.
• Zet plastic potten in een terracotta pot. Dat isoleert ook.
• Zet potten op potvoetjes. Dan kan het water beter weg en heeft de kou uit de
grond minder invloed.
• Zet planten in potten als het vriest dicht bij elkaar op een plek waar ze beschut
zijn tegen oostenwind en felle ochtendzon.

Voor meer tuininformatie: www.tuinweb.nl
Een paar beplantingsideeën
Een hanging basket met wintergroene,
kleinbladige klimop (Hedera) en Euonymus'EmeraldGaiety'blijft mooi! De witte bladrandjes van deze Euonymus worden in de winter roze. Vrolijk bij de voordeur!
September: Combineer herfstasters met
kleine siergrassen, een conifeertje, sierkool en herfstbloeiende cyclamen.
Oktober. Nu stelen vooral de bessen van
Pernettya en de bergthee (Gaultheria) de
show. Combineer met bonte klimop, een
conifeertje en winterbloeiende heide. Een
prachtgezicht!
November:T\\d voor de echte winterbeplanting met Skimmia, kleine conifeertjes, klimop, een kleine Viburnum tinus
en misschien een verrassend extra: als u
krokusknolletjes en bolletjes van kleine
narcissen tussen de planten in de potten en bakken poot, wordt u in het voorjaar verrast met een geweldige bloemenweelde!

Nu planten voor kleur in
winter en vroege voorjaar
Winterjasmijn (Jasminum nudiflorum)
bloeit al vanaf december en gaat door
tot in maart. Als het vriest stopt de bloei
even, maar daarna gaat hij weer vrolijk
door. De eerste bolletjes die de lente aankondigen zijn sneeuwklokjes (Galanthus)
en winterakonieten (Eranthis hyemalis).
Plant ze nu en laat ze verwilderen. Dan
heeft u er ieder jaar meer. Vergeet de
kerstroos niet (Helleborus niger), een
vaste plant voor een beschutte plek. In
februari zit de hazelaar al vol katjes, ook
de kronkelhazelaar (Corylus avellana
'Contorta').

Toverhazelaars heten niet voor niets zo.
Deze struiken (Hamamelis) kunnen de
hele winter bloeien met geurende bloemen! Ook allerlei Viburnum-soorten
bloeien erg vroeg. Een van de mooiste is
Viburnum x bodnantense met roze bloemen in wisselende tinten. Maar een echte
sensatie is het meloenboompje (Chimonanthus praecox). Deze heester bloeit 's
winters bij zacht weer aan de kale takken met trosjes komvormige, gele bloemen met een paars hart. En ze geuren
onweerstaanbaar! Al deze soorten en
nog veel meer kunt u nu planten.

Telefoon (0573) 45 13 O6
Indien gewenst kan dit
dezelfde dag
bezorgd worden
Troeistralaan 39-43,7204 LC Zutphenjd (0575) 526080

OLIE BESTELLEN!
Vlotte levering en scherpe prijzen

"tankstation en oiehandel

De Duthler Modeshows komen er weer aan...

Enkweg 1a, Vonden, tel. (0575) 55 12 17 / 55 18 11

Zaterdag 22 september om 10.00 uur en 14.30 uur. Zondag 23 september om 14.30 uur special
Dinsdag 25 t/m donderdag 27 september om 10.00 uur en 14.30 uur. (Maandag 24 september géén show).

Tonny Jupriërfs
5~~ ZJXC
AUTOSCHADE
l /1=|
HEQSTELBEDRIJF l

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO
TEL (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Ballonvaren
in uw eigen regio

van het Oosten
www.jaarbeursoosten.nl

Aantrekkelijke
groepskorting.

Dé specialist
in relaxfauteuils

Helmink Meubelen heeft een ruime collectie
relaxfauteuils voor zitcomfort op maat.
Met verstelbare rug/zitting, zit- of fauteuillift of
hoog/laag instelling. In zowel in klassiek als modern.
Alle modellen zijn leverbaar in diverse kleuren stof
of leer en met diverse massageprogramma's. En u^
kunt kiezen tussen electrische of handbediening.
(Ook eventueel demonstratie aan huis)

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

meubelen

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

Inlichtingen:

B. Enzerink
Telefoon (0575) 46 15 34

m Is uw grafmonument scheef gezakt ?
• Is het grafmonument vuil ?
• Is het opschrift nog leesbaar ?
Laat uw grafmonument er weer verzorgd
uitzien !
Tevens uw adres voor nieuwe grafmonumenten
GRAFMONUMENTEN
ONDERHOUD GELDERLAND
Hoetinkhof 215 • 7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28
TC RENOVATIE: alles onder
4 daken • donker eiken blank
• stralen of logen • verzamelhal
• kringloopmeubelen • antiek, curiosa, enz.; in- en verkoop.
Open di. t/m za. van 10-16 uur.
Generaalsweg 23, Heelweg bij
Varsseveld, tel. (0315) 24 11 69,
www.tcrenovatie.com

ROLLUIKEN
Koude isolerend
Warmte werend
Geluids dempend
Verduisterend
Privacy verhogend
Inbraakvertragend
Toegevoegde waarde

HOljSLAG
l RUURLO
Spoorstraat 28
tel. (0573) 452 000

Voetbal
VORDEN

Uitslagen 15/16 september
Klein Docht. Cl - Vorden Cl: 2-7
Rijnland l -Vorden 1:1-1
Vios2-Vorden2:l-2
Zutphania 2 -Vorden 3: 3-2
Markelo 5 - Vorden 4: 2-4
Vorden 5 - Ratti 3: 5-7

Programma:
Deventer-Sociï; Vorden 3-Sociï 2;
Zutphen 3-Sociï 3; Sociï 4-EDS 4;
Sociï 5-Oeken 4.
Jeugd:
DCZ'68 E3-Sociï El; Sociï Dl-Concordia Wehl D4; Sociï Bl-VNK BI.

Voetbal
Rijnland -Vorden 1-1
Vorden heeft afgelopen zondag
gekregen, waar ze gezien het spelbeeld van de wedstrijd minimaal
recht op had. Er had wat meer ingezeten, maar Vorden had in de
nacompetitie in 2000 ervaren hoe
gevaarlijk de counters zijn van de
ploeg uit Lobith met Vordenaar
Marinho Besselink in het doel.
Het veronachtzaamde daarom de
verdediging niet, waarin Joris Plateeuw als nieuwkomer een solide
partij speelde.
Meteen vanaf de aftrap zette Rijnland druk op de Vordense verdediging. De aanvallen waren niet zonder gevaar en keeper Jurgen Bruggink had geluk toen een voorzet
op de lat belandde. Geleidelijk aan
nam Vorden het initiatief over en
het creëerde zich een paar kansjes
met name door de actieve Hugo
van Ditshuizen. In de 15e minuut
omspeelde van Ditshuizen zijn
man en trok op het doel af. Keeper
Besselink verwachte een voorzet,
maar Hugo had voldoende scoringsruimte gezien en deponeerde
de bal achter de Rijnlandgoalie 0-1.
Vorden bleef wat sterker, maar
kon het overwicht niet in doelpunten uitdrukken. De beste kans
was voor Wullink. Hij slalomde
door de Lobithse defensie en
kwam oog in oog te staan met
doelman Besselink, maar vergat te
scoren. Sandor Verkijk had op slag
van rust de 0-2 op zijn schoen,
maar hij poeierde de bal onbereikbaar voor de keeper rakelings over.
Rijnland opende in de tweede
helft direct een offensief en dat
leidde in de 50e minuut tot de 1-1.
Een ogenschijnlijk ongevaarlijke
voorzet werd door de spits van
Rijnland over doelman Bruggink
ingekopt. Rijnland probeerde Vorden onder druk te houden, maar
geleidelijk aan nivelleerde de wedstrijd weer en ontstonden er kleine kansjes over en weer. Vorden
had daarbij de betere kansen. Een
schot van Hans van Dijk werd door
de keeper uit de hoek getikt en de
rebound van de toegesnelde Sandor Verkijk kon nog juist door een
verdediger tot corner worden verwerkt. Het laatste kwartier was
Vorden overwegend in de aanval,
maar het bleef toch met extra
rugdekking spelen. Vorden nam
een verdiend punt mee naar huis.
Zondag ontvangt Vorden mede
promovendus Varsseveld.
Programma 22/23 september
Colmschate Dl - Vorden Dl
Vorden D2-WHCZD3
Vorden D3 - Steenderen D2
Vorden El - Erica El
SCS El-Vorden E2
Vorden E3-WHCZE4
Vorden E4 - Warnsveldse Boys E8
Erica E4-Vorden E5
Vorden F1-WHCZF3
Brummen F3 - Vorden F2
Vorden F3 - Warnsveldse Boys F4
WHCZF5-Vorden F4
Vorden Al - Gaz. Nieuwland A2
Vorden C2 - Be Quick C2.
Vorden l - Varsseveld l
Vorden 2 - Doetinchem 3
Vorden 3 - Sociï 2
Vorden 4 - Ruurlo 5
Keyenb. Boys 5 - Vorden 5
SOCIÏ
Uitslagen Sociï:
Sociï-Cupa 1-1
Sociï 2-Zutphen 2 2-7
Sociï 3-Be Quick Zutphen 5 5-4
WHCZ 11-Sociï 4 2-1
Jeugd:
Kon. UD B2-Sociï BI 3-5

RATTI - AERDT (9-9-2001)
Na de verdiende overwinning van
vorige week, was er afgelopen
zondag de thuiswedstrijd tegen
Aerdt; een ploeg uit het gelijknamige dorp achter Zevenaar. Ratti
begon te afwachtend aan de eerste
helft waardoor Aerdt al in de 5e
minuut scoorde van uit een corner. Ratti kreeg de rest van de eerste helft ook niet echt meer grip
op de wedstrijd. Het spel bleef net
iets te tam en er werd teveel de lange bal gezocht. Aerdt kon op zijn
beurt het spel ook niet echt maken. Beide ploegen kregen een
handvol mogelijkheden maar de
rust werd bereikt de 0-1 stand.
In de rust zette Ratti trainer Flip
Pelgrum de boel op de rails, maar
ondanks dat was het Aerdt dat enkele minuten na rust uit een vermeende buitenspel situatie de 0-2
scoorde. Nu moest de jongens van
Ratti echt aan de bak en dit ge
beurde dan ook. Er werden twee
tandjes bij geschakeld en het was
Ferdi Klein Brinke die al gauw de
aansluitingstreffer binnen volleyde. Ratti bleef druk zetten en
creïerde zich enkele goede kansen,
waarvan er een werd benut door
Antoine Peters die met een hard
afstand schot de gelijkmaker
scoorde; 2-2. Hierna bleef Ratti
aanzetten, maar langzaam zakte
het spel in. Aerdt kwam langzaam
weer wat in de wedstrijd en scoorde 10 min. voor tijd tegen de verhouding in de 2-3. Hierna werd er
nog wel een slotoffensief uitge
gooid, helaas zonder al te veel
doelrijpe kansen waardoor 2-3 de
einduitslag werd. Ratti stond met
lege handen en weer met beide benen op de grond.
Zaterdag 22 september
Ratti 5 - Grolse Boys 2; Voorwaarts
T B3 - Ratti B2; Ratti Cl - WHCZ C4.
Zondag 23 september
Ratti l - Stokkum l; Ratti 2 - Vios B.
5; Mariënveld 3 - Ratti 4; Ratti 3 Reunie 8.

Bridge
BRIDGE CLUB VORDEN
Uitslagen maandag 10 september:
Groep A: 1) Echtpaar Wientjens
66,7%. 2) Dhr. Bergman/Mv. Hendriks 58,3%. 3) Dames Warringa/
Rossel 54,6%.
Groep B: 1) Dames Gerichhausen/Den Elzen 73,6%. 2) Heren Den
Ambtman/Kip 61,8%. 3) Dhr. Costermans/Mv. v. Asselt 60,4%.
Groep C: 1) Dames Koerselman/v.
Gastel 60,2%. 2) Dames Brandenburg/Eijerkamp 53,7%. 3) eEchtpaar Martens 50,0%.

Passage
Dinsdag 25 september komen de
leden van Passage weer bijeen voor
de eerste vergadering in het nieuwe seizoen. De avond wordt gehouden in het 'dorpscentrum'.
Mevrouw Angela Venne, consulente bij het Brandwondencentrum
in Beverwijk, houdt een inleiding
over het ontstaan van het Brandwondencentrum en de doelstelling ervan. Er wordt voorlichting
gegeven over preventie en eerste
hulp bij brandwonden en het werk
van de huidbank. En natuurlijk is
er alle ruimte om vragen te stellen.

Bridgen

Opbrengst
Kankerbestrij ding

BRIDGECLUB BZR
Groep: A
l Hr. Bergman/Mw. v. Gastel, totaal De jaarlijkse collecte van de Ne140,6 - Perc. 58,58%; 2 Mw. Gerich- derlandse Kankerbestrij ding/
hausen/Mw. den Elzen, 139,6 - Koningin Wilhelmina Fonds
58,17%; 3 Mw. Polstra/Hr. Polstra, (KWF) heeft in Vorden f 11.882,25
138,6
57,75%; 4 Mw. v. opgebracht.
Alphen/Mw. Warnaar, 136 56,67%; 5 Mw. den Ambtman/Mw. Hiermee kan het KWF ook dit jaar
Thalen, 134 - 55,83%; 6 Mw. Hend- weer een bijdrage leveren aan weriks/Mw. Smit, 123,4 - 51,42%; 7 Hr. tenschappelijk kankeronderzoek
Wagenvoorde/Hr. Holtslag, 123,4 - en aan voorlichting en begeleiding
51,42%; 8 Hr. Gille/Hr. Groot Bra- van kankerpatiënten. Informatie
mel, 117,6 - 49,00%; 9 Mw. v. As- over de besteding van de ontvanselt/Mw. Vruggink, 115,4 - 48,08%; gen gelden staat op www.kankerbe10 Mw. Fuhri Snetlage/Hr. Fuhri strijding.nl en in het KWF-JaarSnethlage, 91 - 37,92%; 11 Mw. boekje 2001. Speciale dank gaat uit
Steenbeek/Hr. Post, 90,4 - 37,67%; naar de collectanten. Zij hebben
12 Mw. Vreeman/Hr. Vreeman, 90 37,50%
Groep: B
l Mw. Stertefeld/dhr. Stertefeld,
188,8 - 56,19%; 2 Dhr. Duinkerken/mw. v.d. Vlugt, 160 - 47,62%; 3
Mw. de Vries/dhr. Lenderink, 159 47,32%; 4 Mw. Dam/Mw. Vredenberg, 157,5 - 46,88%; 5 Mw. Lamers/dhr. Kip, 151,4 - 45,06%; 6
Mw. de Jonge/dhr, v.d. Berg, 150,9 44,91%; 7 Dhr. de Bie/dhr. Costermans, 147,6 - 43,93%; 8 Mw. de
Bruin/dhr. Snel, 143,6 - 42,74%; 9
Mw. Kriek/mw. de Leeuw, 141 41,96%; 10 Mw. Tolkamp/dhr. Bosboom, 136 - 40,48%; 11 Mw. Hooyveld/mw. v. Leuvensteyn, 128,7 38,30%; 12 Mw. Speulman/dhr.
Speulman, 126,2 - 37,56%; 13 Mw.
Machiels/mw. Visser, 118,3 35,21%; 14 Mw. Brinkman/mw.
Coppiëns, 107 - 31,85%

TV Uitzending
Kerk en Kroeg
De uitgestelde uitzending van het
programma Kerk en Kroeg van afgelopen woensdag 19 september
wordt nu uitgezonden op woensdag 26 september a.s. op ned. l
zelfde aanvangstijdstip. De herhaling vindt plaats op donderdag
27 september.

RV. Vorden
De laatste vlucht in dit seizoen,
vanaf Nivelles over een afstand
van circa 220 kilometer is gewonnen door C. Bruinsma. Tevens
werd bekend dat over vier vluchten gerekend, zowel bij "aangewezen" als "onaangewezen", het
kampioenschap Natour werd
behaald door H. Eykelkamp. De
uitslagen van de vlucht Nivelles
luidt als volgt: C. Bruinsma l, 14,
20; H. Eykelkamp 2, 4, 5, 6, 11,
13, 15, 18; A en A Winkels 3, 19;
M. Tiemessen 8, 9; D. Gotink 12;
H. Pasman 17.
De uitslag van de vlucht vanaf
Minderhout over ruim 135 kilometer was als volgt: J. Meyer l, 2,3,
5, 6, 7, 9, 12, 15, 17; H. Eykelkamp
4, 8, 11, 16,19; A en A Winkels 10;
H. Stoktónk 13; C. Bruinsma 14,18.

Computercursus
Er zijn voor de computercursus die
op 2 oktober start nog 2 plaatsen
vrij. Wie zich snel meldt kan nog
meedoen. Opgave bij de SWOV,
Nieuwstad 32, Vorden, tel. 553405.

IVN
De afdeling Noord en Midden Achterhoek van het IVN, de vereniging
voor natuur- en milieu-educatie
organiseert in oktober een korte
paddestoelencursus. Deze bestaat
uit 2 excursies; op de zaterdagochtenden van 6 en 13 oktober. De eerste ochtend gaat deels over het
landgoed Ampsen bij Lochem. De
2e excursie wordt gehouden in het
Waliën. Info bij Alie Perdok, tel.
0575-554074.

zich geheel belangeloos ingezet
voor dit goede doel.
Iedereen met vragen over preventie, vroege ontdekking, behandelingen of begeleiding, kan bellen met
de KWF-Hulp- en Informatielijn
(gratis): (0800) 022 66 22 of (0800)
KWFKANKER. De voorlichters zijn
bereikbaar op ma.-vr. Via een zogeheten voice response systeem kunnen op dat nummer 24 uur per dag
brochures (kosteloos) worden besteld. Deze zijn ook verkrijgbaar via
www.kankerbestrijding.nl onder
'Service/bestellen'.

Kleurwedstrij d
Fixet Barendsen
In de maanden juli en augustus
konden kinderen uit Vorden en
omstreken bij Fixet Barendsen
een zomerse kleurplaat afhalen
en inkleuren.

ren gekomen: Emai de Ligt, Vera
Velhorst, Kevin Vliem, Mirre
Groot, Marloes Bisseling en Anne
Blom, allen uit Vorden.

Ui de vele mooie inzendingen zijn
de volgende prijswinnaars naar vo-

Al deze kinderen hebben een
supersnelle step gewonnen.

Voorproefje
Lindes Feest
Als 'Voorproefje" op het Lindes
volksfeest, werd er zondagmiddag een orienteringsrit georganiseerd. Start en finish waren
bij café 't Praothuus.

Donderdagavond 20 september
begint het volksfeest in Linde met
een optreden van het revue gezelschap "Boer'leu" die de revue "D'r
zit muziek in" zal opvoeren.

Vele buurtbewoners waren verbaasd dat er in hun buurtschap
een rit met een lengte van 25 kilometer uitgezet kon worden, over
weggetjes waarvan sommigen het
bestaan niet eens wisten! Onderweg moesten er diverse opdrachten worden uitgevoerd.

Deze bijeenkomst wordt gehouden in de feesttent bij de molen.
Vrijdagavond 21 september staat
er op het feestterrein op het programma: vogelschieten. vogelgooien voor dames, vogelschieten voor
de jeugd tot 16 jaar en het keizerschieten.

De uitslagen waren:
Kinderen: l Gerard Bloemendaal,
2 Michelle Meijerink, 3 Renske Bargeman, 4 Esther Tuinman, 5 Richard Sleumer.
Volwassenen: l Jan Bosch. Hij
kwam tevens in het bezit van de
wisselbeker; 2 Stephan Bosch, 3
Wim Harmsen, 4 Jannie Tuinman,
5 Minie Sleumer.

Dat laatste onderdeel is bedoeld
voor hen die ooit al eens schutterskoning in Linde zijn geworden.
Na afloop in de feesttent: Medler
Four.
Zaterdag 22 september wordt 's
middags begonnen met de volksen kinderspelen. S'avond is er in
de feesttent bal met medewerking
van "De Flamingo's".

Dierenbescherming
op zoek naar enthousiaste
collectanten
De afdeling Zutphen e.o. van de
Dierenbescherming is op zoek
naar enthousiaste dierenvrienden die tijdens de nationale collecteweek van de Dierenbescherming willen collecteren.
Dit jaar collecteert de Dierenbescherming van zondag 30 september t/m zaterdag 6 oktober. De collecte-opbrengst is harder nodig
dan ooit.

kan de Dierenbescherming opkomen voor de rechten van dieren in
nood! De inzet van vrijwilligers is
daarbij onmisbaar.
De afdeling Zutphen e.o. van de
Dierenbescherming zet zich al jaren in voor het dierenwelzijn in de
gemeente Vorden. De jaarlijkse opbrengst van de collecte is een belangrijke bron van inkomsten voor
de Zutphense afdeling.

Dierenleed is helaas aan de orde
van de dag; het massaal dierenleed in de bio-industrie, waarmee
we in de afgelopen periode dage
lijks zijn geconfronteerd. Maar
ook de agressie tegenover het individuele dier, bijvoorbeeld op kinderboerderijen lijkst steeds vaker
voor te komen.

Door de opbrengst van de collecte
kan onze afdeling de regionale
dierenambulance laten rijden, castratie en sterilisatie van zwerfkatten laten uitvoeren en financieel
bijdragen in de opvang en verzorging van zwerfdieren op het dierenhuis 'De Bronsbergen'.

En wat te denken van de zwerfkattenproblematiek? Alleen met de
(geldelijke) steun van het publiek

Nieuwe collectanten kunnen
zich daarbij aanmelden bij Diny te
Velthuis op telefoonnr. 0575553114.

GEVRAAGD!

Pompoenenshow
Herfstevenement

Party-Restaurant

In deze sfeer zoeken wij een enthousiaste

'De Smid'-Keijenborg

horecamedewerk(st) er

is een liedrijf,

Parttime

gespecialiseerd in
kleine tot middelgrote fxirtijen

zelfstandig werkende
m/v

(20-170 personen)

Parttime/fulltime

waarbij de nadruk
ligt op actieve
arrangementen, ongedwongen sfeer en
gastvrije,

Interesse:
Neem contact met ons op.
telefoon (0575) 46 12 93

persoonlijke
benadering
• De grootste pompoenen en
kalebassen collectie van
Nederland en één van de
grootste van Europa
• Zo'n 300 verschillende soorten
• Verkoop van unieke pompoenen en kalebassen
• Demonstratie van Halloweenpompoensnijden

• Demonstratie kalebas-trollen
• Bezichtiging van de boomkwekerij
• Demonstratie enten
• Kalebaspoppetjes maken voor
de kinderen
• Demonstratie wilgvlechten
• De pompoen op culinair gebied
• Demonstratie bloemschikken

21, 22 en 23 september 2001
Pompoenerie Tonda Pandana
Oude Zutphenseweg te Vorden
Vrijdag
21 september van 13.00 - 18.00 uur
Zaterdag
22 september van 10.00 - 18.00 uur
Zondag
23 september van 10.00 -18.00 uur
Toegangskaarten aan de kassa ƒ 10,- per persoon, kinderen tol en met 12 jaar gratis.
Voor meer informatie kunt u bellen naar: 0575 - 55 14 64

Wij venvachten:
Inzetbaar in alle facetten van het bedrijf
Verzorgd uiterlijk
Plezier in omgang met gasten

van onze gasten.

Vragen naar de heer of mevrouw Hilderink

Kerkstraat 11
7256 AR Keijenhorg
Tel. (0575) 46 12 93
Fax (0575) 46 40 68

Blanke Teak-houten dressoirs,
diverse modellen
23 september
extra
koopzondag
geopend van
13.00 -17.00 uur.

d r u k k e r i j Weevers

Openingstijden:
Donderdag:
10.00-12.00 uur en
1330-10.00 uur
Vrijdag:
10.00-12.OO uur en
13.30-21.00 u
Zaterdag:
10.00-12.00 uur en
13.30-16.00 uur
Of op afspraak.

Antiek-Curiosa Het Pakhuis

15oo

^n,eubelen

Varsseveldseweg 25 • 7131 BH Lichterwoorde
Tel. 0544 - 375196 • Privé 0543 - 452032 • Mobiel 06 - 22461510
Reparatie • Restauratie • Loogwerk • Meubelen op maat gemaakt • Stoelen matten

Zondag 23 september
is onze showroom te Hengelo Gld.
geopend van 12.00 tot 17.00 uur
Tijdens deze koopzondag OPRUIMING
diverse showroommodellen kasten - banken e.d.
Graag tot ziens! - De koffie staat klaar.

SPANNEVOGEL
MEUBEL-

EN

TA P I J T E N H U I S

Ruurloseweg 2, 7255 DH Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 14 84
Dorpsstraat 27, 7261 AV Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

WEEKBLAD CONTACT
JS KUNT Fff NIET OMHEEN

Dutch Open Hengelo

o l i ti e varia
Tijdens diverse surveillances zijn
in Vorden, van 7 t/m 12 september
2001, 39 blaastesten uitgevoerd.
Geen van de bestuurders had (te
veel) gedronken.

GROEP

Zondag 9 september
Bij de Aldi is door jeugd een lamp
en twee deuren vernield. Tijdstip
vernieling omstreeks 3.00 uur.

Maandag 3 september
ABN-AMRO deed aangifte van diverse vernielingen aan het gebouw
gepleegd in het weekend. Een grote ruit aan de voorzijde naast de
ingang werd vernield. Twee vensterbanktegels en twee inbouwspots in de overkapping voor de ingang werden eveneens vernield.

Maandag 11 september
Aangifte werd er gedaan van vernieling aan het pand van Nedac/
Sorbo aan de Nieuwstad. Het is
nadrukkelijk verboden het terrein
te betreden i.v.m. gevaarlijke electriciteit en 'chemische spullen'.

Zaterdag 8 september
Bij een woning aan de Zutpense
weg werd rond 24.00 uur een ruit
ingegooid aan de voorzijde van het
pand. Bewoonster heeft twee personen weg zien lopen.

Woensdag 13 september
Op de Zutphenseweg is een snelheidscontrole geweest met de 'lasergun'. Geen snelheidsovertredingen geconstateerd.

Kleine buurtschappenschool

De Kraanvogel
Actiefoto van Verweijmeren/Kruip
Afgelopen weekend werden in
Hengelo Gld. de traditionele
wegraces op de Varsselring verreden. Vanwege de MKZ crisis
was dit evenement verplaatst
van eind april naar half seps tember.

was de zijspanklasse de spannendste. Na de start namen Bevers/Bevers de kop met daarachter Werweijmeren/Kruip en van Gils/van
Gils. Enkele ronden later nam Verweijmeren de kop over na een
spectaculaire inhaalpoging.

Jammer genoeg zat het weer niet
mee dit raceweekend. De zijspannen kwamen ook aan bod op de
Varsselring. Wim Verweijmeren
en Koen Kruip realiseerden zaterdag tijdens de training een 3e tijd
achter de heren v. Gils en Bevers.
Van alle wedstrijden op zondag

Vermeij meren reed vervolgens
weg van de achtervolgers Bevers/
Bevers. Echter enkele ronden voor
de finish kwamen Bevers weer
heel dicht bij Verweij meren/Kruip.
In de laatste ronde probeerde Be
vers Verweijmeren in de molen-

bocht in het halen hetgeen niet ge
lukt is doordat het span spinde.
Toch wisten de Bevers het span
weer onder controle te krijgen zodat zij toch als 2e finishten. Uitslag zij span: 1. Verweijmeren/
Kruip. 2. Bevers/Bevers. 3. v.d. Me
ijdenberg/Buyserd.
Resultaten van enkele regionale
rijders in de soloklassen: 250 cc 3e
Hans Smees, 5e Jarno Boesveld. Supersport 600: 2e Torleif Hartelman. Al met al goede uitslagen
voor de Hamove Coureurs.

Kranenburgs Belang in beroep tegen beslissing over klooster:

Asielzoekers tot eind 2002
Het voormalige klooster in Kranenburg mag tot eind 2002 nog
worden gebruikt als opvangcentrum voor asielzoekers. Het
college van B en W maakt hierbij gebruik van de zogenaamde
artikel 17 procedure. Kranenburgs Belang vindt het voorstel
van B en W onacceptabel en
« gaat in beroep. "Er is altijd tegen ons gezegd dat het maar
voor een paar jaar zou zijn",
zegt voorzitter F. Heidema van
de Kranenburgse belangenvereniging.
Toen projectontwikkelaar Wolborgh uit Hengelo drie jaar geleden met het plan kwam om asielzoekers in Kranenburg onder te
brengen, paste het idee volgens
het gemeentebestuur prima binnen het bestemmingsplan van het
, klooster. Het college deed hierbij
een beroep op het zogenoemde
overgangsrecht. Kranenburgs Belang was het hier niet mee eens en
ging in beroep tegen deze beslissing. Enkele maanden geleden
stelde de Raad van State de Kranenburgse belangenvereniging in
het gelijk. Volgens de rechter deed
de gemeente Vorden onterecht
een beroep op het overgangsrecht
De huisvesting van asielzoekers is
daardoor in strijd met het bestemmingsplan.
Wethouder D. Mulderije legt uit:
"Als college moesten we daarom
opnieuw een afweging maken. In
de eerste plaats konden we natuurlijk kiezen voor de directe
beëindiging van de opvang van
asielzoekers. Maar daar is niemand bij gebaat. Daar komt nog
eens bij dat ook daar weer bezwaar
tegen gemaakt kan worden. En
dan ben je ook zo weer een paar
jaar verder. We bieden ze daarom

een beëindigingtermijn aan dat in
onze ogen redelijk is." Het klooster
mag daarom tot en met 31 december 2002 dienst doen als asielzoe
kerscentrum. De gemeente maakt
daarbij gebruik van de zogenoemde artikel 17 procedure. Hierdoor
hoeft het bestemmingsplan van
het klooster tussentijds niet gewijzigd te worden.
Kranenburgs Belang gaat in beroep tegen deze beslissing. "De
Raad van State heeft gezegd dat de
asielzoekers er nu illegaal zitten.
Wij vinden dan ook dat het recht
gehandhaafd moet worden", zegt
voorzitter F. Heidema. "Daar komt
nog eens bij dat wij op de allereerste bijeenkomst over de komst van
een asielzoekerscentrum naar Kranenburg door de gemeente gezegd
is dat het maar voor twee jaar zou
zijn. Dat termijn is inmiddels allang verstreken en nu wordt ge
zegd dat ze er nog eens anderhalf
jaar kunnen zitten. Bij elkaar opgesteld is dat dus vier jaar." Verder
heeft Kranenburgs Belang niet de
indruk dat de gemeente Vorden
hard op zoek is naar een nieuwe
invulling van het pand. "We hebben twee keer per jaar een overleg
met het college maar daaruit
blijkt op geen enkele wijze dat er
iets gebeurt."
Volgens Wethouder Mulderije is
het niet aan de gemeente Vorden
om met een plan te komen. "De
bal ligt bij Wolborgh. Een tijdje ge
leden hebben wij nog weer eens
contact gehad met de provincie.
We hebben van hen te horen ge
kregen dat er mogelijkheden zijn
om extra wooncontingenten te
krijgen als wij het klooster op de
gemeentelijke monumentenlijst
zetten. Als gemeentebestuur staan
wij daar in principe niet afwijzend

tegenover. Maar het is natuurlijk
wel aan de projectontwikkelaar
om eerst met een concreet plan te
komen. Dat hoeven wij toch niet te
doen? Het is dus niet de gemeente
die aan het werk moet, maar Wolborgh!"
HAALBAARHEIDSONDERZOEK
Projectontwikkelaar Wolborgh uit
Hengelo zit ondertussen niet stil.
"Eind augustus hebben wij architectenbureau Boerman uit Steenderen opdracht gegeven voor een
haalbaarheidsonderzoek", zegt directeur G. Hulshoff. In de eerste
plaats wordt de monumentale
waarde van het pand onder de
loep genomen. Ook wordt gekeken
of de constructie van het pand de
moeite waard is om er iets mee te
doen. "Verder hebben wij Boerman gevraagd een aantal voorbeeldprojecten op een rijtje te zetten, waar ook sprake is van een
herbestemming van een kloostergebouw."
Hulfhoff verwacht het rapport van
architectenbureau Boerman eind
oktober binnen te hebben. "Daarna zullen wij er mee naar de provincie gaan en hopen we meer duidelijkheid te krijgen over de wooncontingenten die wij straks nodig
hebben als we het klooster gaan
verbouwen." De Hengelose projectontwikkelaar is verder ook in
gesprek met een bureau dat een
marktonderzoek voor Wolborgh
gaat doen. "Daaruit moet blijken
of we ons moeten richten op verkoopappartementen of bijvoorbeeld recreatie.
Begin volgend jaar hopen we daar
meer duidelijkheid over te hebben
en komen we met een concreet
plan", aldus dhr. Hulshoff.

"De Kraanvogel" is en blijft een
redelijk kleine buurtschappenschool met een grote saamhorigheid en met alle voor- en
nadelen vandien. De voordelen
overwegen echter ruimschoots.
De school heeft de nadelen, met
beperkte middelen, beperkte
remedial teaching- en taakrealisatie-uren en met een beperkt aantal leraren een complete basisschool draaien, onderkend en gepoogd deze in
haar voordeel om te buigen.
Dat is gezien de resultaten (opbrengsten) goed gelukt. Zelfs
toen de school in 1999 naast
een wisselende instroom van
leerlingen ook nog met nietNederlands-talige neveninstromers te maken kreeg, zijn de resultaten goed gebleven".
Dit is de conclusie van de inspectie
die de school een aantal dagen in
juni heeft bezocht. Het bezoek
stond in het teken van integraal
schooltoezicht. Bij integraal
schooltoezicht toetst de inspectie
de onderwijspraktijk in een school
aan de doelstellingen en bepalingen in de wet en de bedoeling van
de wetgever. Wim Gudde, directeur van "De Kraanvogel" is danig
in zijn nopjes over deze bevindingen. "Het is een leuk gebouw en
dat de inspecteur geconstateerd
heeft dat het onderwijskundig
ook een stabiel bouwwerk is, geeft
een goed gevoel", aldus Gudde.

ledere dag:
SWOV: 'open tafel' de Wehme
jeu de boulebaan de Wehme:
info bij de receptie.
Expositie dwaaltuin.
Hobbyen op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen in
het Dorpscentrum. Voor meer
informatie bij de SWOV,
Nieuwstad 32, tel. 55 34 05.
Meer Bewegen voor Ouderen:
gymnastiek, sport en spel,
volksdansen en zwemmen.
SEPTEMBER
19 Welfare: najaarscontactmiddag De Wehme.
19 ANBO: klootschieten bij camping de Kleine Steege.
19 Bridgen bridgeclub BZR.
19 HVG Wichmond en Vierakker
Startavond.

"Dankzij de inzet van alle betrokkenen, niet te vergeten de ouders
en buurtschapbewoners, is er in
die tijd zelfs een complete gymzaal en een vijfde klaslokaal bijge
komen op school.
De grote inzet en betrokkenheid
van alle leraren bij alle onderdelen
van het onderwijsleerproces speelt
wellicht parten bij de leerlingenzorg. Leraren zijn gewend hun eigen zaken te regelen op het gebied
van leerlingenzorg, maar maken
daardoor (te) weinig gebruik van
de interne begeleidingsmogelijkheden van de zorgcoördinator.
Daarbij komt dat afspraken over
taken en taakverdeling op het ge
bied van zorgverbreding globaal of
niet zijn vastgelegd. Vastleggen
van afspraken heeft op deze
school, net als op veel andere kleine scholen, niet de prioriteit.
Wellicht dat nu het eind van de
verbouwingen in zicht is, er meer
tijd voor vrij komt. Dat veel taken
in de conditionele sfeer bij één
persoon liggen, de directeur,
maakt het systeem kwetsbaar, ondanks het feit dat de saamhorigheid in de school groot is.
Het goed vastleggen van de grote
lijnen, de afspraken op schoolniveau, helpt de kwetsbaarheid
van "De Kraanvogel" minder groot
te maken", zo stelt de inspectrice.

20 HVG Wildenborch Bingoavond.
20 Bejaardenkring: bijeenkomst
Dorpscentrum.
20 Volksfeest Linde: revue.
21 Volksfeest Linde: vogelschieten.
21 Klein Axen: bomenlezing.
22 Volksfeest Linde: volksspelen
en feestavond.
24 Bridgeclub Vorden.
25 Chr. Vrouwenver. Passage, pre
sentatie Brandwondenstichting.
26 ANBO: klootschieten bij camping de Kleine Steege.
26 Bridgen bridgeclub BZR.
27 HVG Dorp: voordrachten en
muziek.
27 PCOB Voorlichting
over
blindeninstituut Bartimeus
Zeist.
30 HSVDe Snoekbaars: ledenwedstrijd Hengelo/Vorden.

(Advertorial)

BEURSPRAAT

EEKMARKE
RUNDERLAPPEN

1 kg

10,00

SCHOUDERKARBONADE

1 kg

8,95

POULETof
HACHEEVLEES

1 kg

10,00

kilo

8,95
6,95

Weekpakket vleeswaren
lOOgrBOERENSCHOUDERHAM

2,95

lOOgrRUNDERROLLADE
ioogrKATENSPEK

3 ROOKWORSTEN
grof of fijn

BALKENBRIJ

NU VOOR

Uw vakslager DIJKGRAAF

BRe

3 mini cyclamen

10,00

10 violen

8,95 bloemen en planten

2 cyclamen

10,00

Bos rozen a 20 stuks

9,95

DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Spectaculaire
opruimingsactie
VAN 9.00 TOT 17.00 UUR
Verkoop van restanten en showmodellen,
o.a. tuinhout, tuinmeubelen, kleding,
potterie, doe het zelf artikelen, etc.

'SCIENCE' OF 'FICTION*?
Ontsteltenis - met dat gevoel laten
we de televisiebeelden vanuit
New York en Washington op ons
inwerken. Het gaat de verbeelding
te boven. Je hoort reacties als: "de
wereld zal niet meer hetzelfde
zijn", "we zijn getraumatiseerd
door deze gebeurtenis" en "ik
waande me als in een speelfilm".
Deze reacties staan niet op zichzelf. Ook door de financiële markten raast angst. Door de omvang
van het gebeurde vrezen veel be
leggers voor een recessie in de VS.
Is dit de figuurlijke duw in de afgrond, een economische recessie
voor Amerika? Leidt dit tot escalaties in het Midden-Oosten?
Op het moment van schrijven van
deze column zijn dit nog vragen
die slechts door de toekomst be
antwoord zullen worden.
Beleggers waren al onzeker. Afhe
mende economische perspectie
ven en lagere winstprognoses maken dat er veel onzekerheid in de
markt is gegroeid. Normaal ge
sproken wordt een daling van aandelenkoersen veroorzaakt door
stijgende inflatie, een stijgende
rentevoet, economische teruggang, terugvallende winsten of
overwaardering van de markten.
De huidige ontwikkelingen komen met name voort uit negatieve
gevoelens zoals bezorgdheid over
ondernemingswinsten en tragere
economische groei alsmede door
het uiteenspatten van de zeepbel
van de technologiefondsen.
Een zeepbelmarkt kenmerkt zich
doordat koersstijgingen niet meer
in relatie staan tot fundamentele
factoren als winst en omzet. De te
lecom-industrie kon worden verge
leken met een soufflé. De beursgang van Worldonline was uiteindelijk de figuurlijke ovendeur die

te hard werd dichtgeslagen waardoor de soufflé als een pudding is
ingezakt. Fondsen raakten ten opzichte van hun hoogste koersen
tot 90% van hun waarde kwijt. Een
zeepbel begint met een verschuiving in het economisch denken,
ontstaan door een nieuw idee. De
nieuwe economie ontstond en nettowinst scheen niet meer van belang te zijn. De koersen van bestaande ondernemingen stegen
tot ongekende hoogte en nieuwe
bedrijven werden naar de beurs ge
bracht om van het positieve denken te kunnen profiteren. Kort
daarna spatte de zeepbel uiteen.
De soufflé zakte in elkaar. Het vertrouwen van beleggers in technologiefondsen werd geschaad en zij
kozen weer voor waardeaandelen
en obligaties. Maar ook daarin zijn
ze dit jaar teleurgesteld door de
sluimerende negatieve ontwikke
lingen van met name de Amerikaanse economie. Eerst werd een
zachte landing van de economie
verwacht, toen kon een recessie
net worden vermeden en nu is een
andersoortige crisis ontstaan
waarvan niemand nog weet waartoe die zal leiden. Maar, angst is
een slecht raadgever. Als we de
waardering van beursfondsen in
ogenschouw nemen zijn de aande
lenkoersen dit jaar al sterk ge
daald zodat de aandelenmarkten
al redelijk in balans zijn met de re
aliteit.
Minister President Kok heeft de
Amerikaanse regering opgeroepen
'waardig' op de gebeurtenissen te
reageren. Als beleggers op dit
ogenblik hun hoofd koel houden
en de lange termijnvooruitzichten
in ogenschouw nemen zal een
overreactie worden vermeden.
Hoewel het bitter klinkt is het
misschien toch de moeite waard
er bij stil te staan dat het Chinese
symbool voor "crisis" hetzelfde is
als het symbool voor "kans". Aandelenbeurzen zullen namelijk op
enig moment anticiperen op economisch herstel.

Voor nadere informatie:
Rabobank Graafschap-West
afdeling beleggingen
0575-558242
Wouter van den Berg
RobJonker
Henk Kreeftenberg
Caroline van den Vlekkerf

GRAFMONUMENTEN

MARINUS J. HESSELINK B.V.
Sinds 1908

Voor een:
passend graf- of urngedenkteken
deskundig advies
en persoonlijke voorlichting
V.O.F. Weenk-ter Maat
Stationsweg 16 • Vorden • Tel. 0575-551583

We hebben vanaf heden weer

verse snijbloemen.
Ook zonnebloemen / kalebassen

SCHOENAKER
Vierakkersestraatweg 22
in Vierakker

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS
è contant * RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo
Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682

Tevens uw vertrouwde adres voor:
onderhoud aan bestaande monumenten
zoals:

MUN
MANIER

• schoonmaken
• rechtzetten
• letters lakken etc.
Vraag kosteloos offerte

Bedrijf en showroom: Gerritsen weg 6
(Industrieterrein 'De Mars' t.o. Woonboulevard Eijerkamp)

7202 BP Zutphen
Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581

D

Geboortekaarten
Huwelijkskaarten
Visitekaarten
Feestelijke uitnodigingen
Dankbetuigingen
Verenigingsdrukwerk
Briefpapier
Rekeningen
Kettingformulieren
Enveloppen
Folders
Kranten
Boeken
Nieuwstad 30
7251 AH Voeden
Postbus 22
7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575)551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

likker i j

Tijdschriften en periodieken

Printing on demand ook voor kleinere oplages
Internetpresentaties

Posters op bill-board formaat in meer kleuren
Stanswerk voor verpakkingen
Drukkerij
Uitgeverij
Ontwerp en lay-out
Printing on demand
Stansen/verpakkingen
Internetdiensten
Systeembeheer

VP

NEVENVESTIGINGEN:

Weevers

ZUTPHEN:

WEVODRUK,

TEL (0575) 5123 06

ZELHEM:

WEEVERS DRUK,

TEL (0314) 62 50 53

RUURLO:

STUDIO CONTACT

TEL (0573) 4512 86

WEEVERS ELNA,

TEL (0544) 3713 23

CHTENVOORDE:

